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MANDAR.
AOLANgAROPRIMEIRO
MICRO, DE FATO, PESSOAL
AGRADrENTEE^TA
ELEVANDOASERIO
(ECOMOjUMACOl
QUE5EU5FILHOS
MOSJRAMTODODI/
VOCE^^EMAMENOR
CERIMONIA: O FUTURO
COMEQAEMCASA.
AHABILIDADEDE
RACIOCINAR, DE
MANIPUUR SJMBOLOS,
DE USAR SEM MEDO
ALINGUAGEMDOSEU
TEMPO.ACAPACIDADE
LIVREDECRIAR-TUDO
ISSO-EVERUMFILHO
DESCOBRINDOAVIDA.
DESCOBRINDOQUE5A
EOQUEVAIDIFERENa
ACABECADOSEUFILHi
EASUAVONTADEDE
APOIARESUS-
TENTAROS *

ESFORQOS"
EM QUALQ
TlPO DE APR
DIZADO.
AO COLOCAR
NAS LOJAS ^

O EXPERT MSX,
AGRAD|ENTEACREDITA
QUEESTAFORNECENDO

UM INSTRUMENTO
VALIOSO. pXTREMAMENTE

ACESSIVEL.ATEAPAIS.
PORQME SAO VOCES,

E SO OS PAIS, QUE
DETERMINAM OU

ESCOLHEM ENTRE O FILHO
QUEENTENDEEUSA

MICROCOMPUTADORES
EOQUEVAISER

ENGANADO, ILUDIDO OU
^MISTIFICADO POR ELES.

EAGERACAOQUEVAI
lANDARQUENOSDeS-

CULPE, MAS SABER ESCO-
LHER O MELHOR PROGRA-
MA,ASVEZES, PODESER

FICAR EM CASA. AO LADO
DEUMCUMPLICEHONES-

E CULTO SEM SER CHA-
TOEMORALIS-
TA, E BOM CA-

ft SEM SER
NUO. PA-
PRATICAR

INTELIGENCIA
k ENFREN-
kRAVIDA.

XF=>EF?T
CARACTERISTICAS TECNICAS: *0 ^^^^^^^^^^^HTS CQM AITA VELOCIDADE 3,56 MHz 'U CO|!ES • MICROPROC.ESSADOR Z30A COM Uffl

PROCE5SADOR PARA VIDEO E UM nfli^Hi^^^^^^PMEMORIA RAM OE 30K, SENDO 6iK PARA O USUARIO E 16K PARA VIDEO M^MORIA ROM DE
32K INTERFACES INCORPORADAS PARA: DISK-DRIVE, JOYSTICK, IMPRESSORA, GRAVADOB, MOMITOB RGB E MONOCROMATICO, EXPANSAO DE SISTEMA
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pratdtipo MSX2 da Mitsubshi

Apesar de nao haver atualmerte a

minima possibilidadc no UrasO, do lan-

famenlo do MSX 2, que tal enchermos

OS ollios com as novidadcs cxistentcs no

exterior?

Atualmente ha dois tipos distintos de

MSX, A versao mundial 1.0 engloba To-

shiba HXIO, Cannon V-20, JVC HC7 e

Goldstar.

Entre as duas versoes 1.0 e 2.0 exis-

tem maquinas como o MSX—Plus ou

1.5.

Os exemplos mais notaveis do MSX-
Plus sao Yamaha Cx5 com slntelizador

cmbutido. Toshiba IIX-22 com inter-

faec RS232 c software proccssador de

texto e o Spectravideo X' Press, com

cartSo 80 colunas e drive de 3,5 polega-

das.

Estes sistemas mantem o set basico

inakerado, ou seja, o hardware basico

c o mesmo, a fim de manter compatibi-

lidade.

As mudani^s correni por conta de

um novo e muito superior chip de pro-

cessamento de video.

Uma das maiores criticas so MSX sao

suas 40 colunas, que liinitam em muito

a utiliza(^o em processadorcs de texto.

Pacotes escritos cm ambientc CP/M 80

colunas tamb(;m sofrem amplas limita-

(joes.

A Microsoft tinha estas ]imita9oes em

mentc quando desenliou o V-9<338 (chip

de vi'deo). Nao apenas a rcsolugao gri-

fica aumentou e um inodo texto com 80

colunas surgiu, mas praticamcnte tudo.

dos sprites a nianipula^ao de cores foi

mudado.

A resotupao maxima foi aumentada

para 512x424 pixels em 16 cores.

No modo baixa resolu^ao, cstao dis-

poniveis 256 cores para o programador.

Os sprites sao um atrativo extra no

sistema atual MSX, porem aprcseniam

alguns problcmas,

Apenas quatro sprites podeni cxistir

por linha horizontal de cada vez, sendo

que no MSX 2.0, oito sprites podem co-

existir por linha.

Sprites tambcm tern Jc ter uma uni-

ca cor no MSX 1.0. Se voce quizer dc-

senhar nm bone vermelho, sohro um bo-

neco cerde, devera faze-lo cm dois spri-

tes,

novo chip de video no MSX 2.0

permite que cada linha do sprite possa

assumir uma cor diferente o que pcrmite

solucioiiar esse problema.

Quando dois sprites colidem uma

maquina 1.0 podc informar, Isto, mas

csta 6 loda a informai^o que voce pode-

ra obter.

Os computadores MSX 2.0 nap ape-

nas informam que a colisao ocorreu,

porem tambcm onde na tela.

Finalmentc o chip de vido e capaz dc

combinar sinais externos de video-came-

ras, VCR's c televisores, corn imagcns

geradas por computador. Um niimcro

grande dc iiovos comandos em BASIC

possibilitani controlar isto.

Ao contrario de outros computado-

res, o modo grafico dc alta resolu^ao

nao "rouba" memoria RAM. Como no

MSX 1.0 um bloco scparado na video

tanto o novo cMp requer simplesmentc

I28K de memoria,

Na area de som, um novo chip pode

gcrar sons idi5nticos aos encontrados

num Yamaha (sin let iza dor).

Ele oferece 9 canais, que geram som

usando tecnicas de freqile-ncia modula-

da. Com isto c possi've! produzir sons

como de orgaos, flautas, pianos, etc. . .

com um niveldercalismoimpressionam

le.

Curiosamcnte. o MSX 2.0 nS^o pro-

eessa 16 bits. O motivo pode sei a difi-

culdade em compalibilizar varios chips

com o Z 80.

O recentemente introduzido Z-80 &

conipati'vcl porem ainda nao muito di-

fundido.

Um proccssador Motorola 68000 usa-

do atualmente no Apple Mcintosh, Ata-

ri 520 St e no Amiga e i^ uma grande

opgao no futuro, porem teremos que

ver convivcr num mesmo micro o velho

Z-80 e o M68000, por problemas de

compalibilizar MSX 1-0, MSX 2.0 e

MSX 3-0.

A Phillips csta traballiando sobre as

possibilidades do vi'deo do MSX 2.0 in-

cluindo um dispositivo de memoria de

massa, o CDROM. Sua capacidade che-

ga hojc aos 500 Megabytes, com a iini-

ca desvantagem de so poder ser lido o

que limita muito scu uso potencial.

Mitsubislii

O micro lan(;ado pcia Mitsubishi pos-

sui teclado numirico indepcndente, c

compatibilidade total com o MSX 1.0.

^i

Opgdes de desenho

sao sclEcionados com

um modento mouse



Uina imagem, porveniente de uma came-

ra VCR ou TV entra cm urn digitaliza-

dor "plugado" na traseira do micio, e

com um simples apertar dc botao, surge

na tela do monitor, com uma rcsolu^ao

imprcssionante.

E ai que a brincadeira come^a. Usan-

do um "mouse"' para controlar o cursor,

voce pode selecinar figuras e desenliar

sobre a imagem, mudar cores, ou altcra-

la tolalmenti;.

As fun(,'oes de edi^au iSo comprccn-

sivas, Pcdai,-os da imagem podem ser dcs-

locados pela tela.

Voce podcra simplesmcnie desenliar

um cachorro com diias cabe9JS, repetin-

do a imagem de uma dela ! ! I

Pode-se finalmentc eombinar esta

imagem eom uma "viva" vinda da came-

ra de TV.

Outras op^oes permitcm simplcsmen-

te salvar em disco ou fita sua iigura,

proximo passo sera poder imprimi-

la, porem impressoras tao podcrosas nao

estao aiiida disponiveis.

Os principais usuarios deste MSX dc-

verao ser os artistas, para cria^ao devin-

hetas, ou as software-houses para melbo-

rarem a apresenta^ao de seus programas.

E Specifica^oes

CPU-Z80A(3,6Mhz)
Mem6ria RAM - 64K

VRAM- 128K
Video - 40x24 Modo texto

80x24 Modotexto

32x24 Modo texto

256x192 Grafico a 16 cOrcs

64x48 Grafico a 1 6 cores

Graphics 3 p/tcletexto

Melhrias - 8 sprites por linha

Superpo si930

Ught Pen

Controle audio-visua! 9 canais de FM,

COMANDOS

Comandos de video BASIC:
• COLOUR - muda cor na tela

• COLOR SPRITE - cspecifica a cor

para cada

• SET VIDEO — Captuia uma imagem

em video e a superpoe a tela.

1 fillerface

tlinfralizadara que conecia

mini slot na micro

Imogens podcni

icr reproJiaidas.

contprimidas ou

dcfcrmada^ na tela.

• COPY VIOLO Digitaliza uma eii-

trada de video,

• GKT DATE, GET TIML Lea dul;t

e a hora, atraves do rclogio intenio.

• SET DATK, SET TIMli - Permite

atualizar data e hora

• SET TITLE - Foinece uma mensa-

gem para ser mostrada ao ligar o mi-

ao.

• SET PASSWORD - Fornecc uma
scnha ao usuario

• SET PROMPT - Permite trabalhar

eom o "pronto" do BASIC, ou o

simples OK.

'

• SET SCREEN - Permite cscolhcr o

conjunto de dados "default" sobre a

tela.

Para todos estes criamos esta rotina

que se adapta a todas as maquinas. Atia-

vi5s dela voces poderao saber qiiantas ca-

lorias consomem de acordo com a ativi-

dade fisica que estiverem rcalizando, e

dessa forma regular sua alimeuta^ao pa-

ra estar em d^fcit calorico. E ai sim po-

der curtir tranquilamcntc o salzao que

esta pintando por ai.

SOFTWARE

Pannes para APPLE c MSX

Mala dircta. uiiljiarios gtafitos, turso dc

datilograild, Mcmoplay (cducacional),

Av Pjulisia (advcnmre). Poker Real (jofio),

agenda elcirftnica, cadcniu de cndcre^o^.

RB Consultoria em Sistemas

Dfsenvolvemos ,(l,(tema5 e^pccffico! para

PC e CP/M

* Pe;a caialogps c ptci;o5

* Estamos intcrcssados fm nora.'^ revcndas

* Procuramos lamhem programas para

dibtribuiiao.

Rua Luiz Coclho.308 - conj.53 -

CEP 01309 - S.P. - S.P.

foncs - 2y)-iW) c 2^6-1007.

Revenda.s cm Belem, Sao Luiz,

Brasilia, Belo Horizomt,

Rio dc Janeiro, Sao Paulo. Curitiba.
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Ha pouco mais de dois anos atrSs. o MSX cliegava ao Brasil. Trouxc a solu^ao para

muitos problcmas e ocupou um espa90. No mcrcado como uma opijao segura e em

constanle evoluijao. Na vida de muila gente como um fator de facilidadc e

planejamento, no campo profissional, dcntro de casa e mesmo tio iazcr.

1.988 scrd um ano impotlante para usuirios, fabricanWs, prestadores de servi50 e

toda a comunidade do MSX.

A MSX micro vai acompanhar. o ritmo e a evolui^ao. da I'amilia dc micro

computadores mais iiiovadorac criativa do muiidoda informatica.

A partir de mar^o de 1 .98S, a MSX micro sera uma revisla mensal. A Fonte Editorial

c de Comunica^ocs. acha que esta e a melhor maneira. de contribuir para o

crescimciito da "famiTia MSX".

Procure o eupom na iiltima pagina c fa(;a a sua assinatura da MSX micro mensal,

A Reda9ao

2 MSX - 2

4 EDITORIAL

6 CARTAS

10 SOM X MUSICA
19 PROGRAMAS



A MANEIRA MAIS
ECONOMICA DEIMPRIMIR

MSX NEWS

ASSISTENCIA
TECNICA

Comcfou a funcionar este

mes. a primeira assistcncia tcc-

nica do jjai's especiaiizada em
computadores e perifericos

MSX. Contando com uma equi-

pe tecnica alfamente especiali-

7ada, esta capacitada a reparar

equipanienlos Expert, Hofbit

Microssol em curto espai^o de

tempo. Quern nos da a noticia

e Victor Crytz, da MSX Infor-

matica.

Anuncia para o iiiicio do

proximo ano a conclusao de

urn Centro de Treinamcnio que

contara com tres amplas salas

especialmente construidas c

cquipadas para o treinaniento

de opera^ao e aprendizado de

linguagens de prograniafao.

Destacamos para o mes de Ja-

neiro a iiiLcio dos cursos de Ba-

sic. Sislcma Operacional, Pro-

cessadores de Tcxto, Planilhas

de C'alculo. e Bancos de Dados.

MESAS

A Mcriphis esta lanijando as

mesas Une Winner que incor-

poram diversos recursos ergo-

nomjcos para oferecer rapidez

c facilidado de traballio. a-

poio de teelado, por exemplo,

tern regulagem de altura, pro-

porcionando melhor comodida-

de au operador. Os suportes pa-

ra plaiiiihas c manuals podem
ser ilxados tanto do ladodirei-

to quanto do lado esquerdo,

obedecendo a quaisquer especi-

ficajao de lay-out. E, cm urn

dos modelos, o apoio para vi-

deo possui regulagcm de incli-

nai^o a fim de elimiiiar os re-

flexos liiininosos.

ftra Earantir firmeza e evi-

tar a incomoda vibragao das

impressoras. as mesas possuem

paiiiel em a^o para refor^ar a

fixajao a base. O tampo i fei-

to de aglomeraJo prcnsado

com 30 mm de espessura. O re-

vestimento e em formica textu-

rizada fosca, totaimente liso e

uniforme, pois a fixai^o do

tampo € feita de baixo para

cima.

ESTRUTURA DE A^O

A estrutura de afo das me-

sas tem durabilidade ilimitada

devido ao tratameiito antifer-

ruginoso e ao acabamento de

pintura cletrostatica de epoxi.

Sapaias regulaveis e deslizantes

para corrigir desni'veis e tacili-

tar a locomoi^ao completam as

caraeteristicas principais.

A empresa fabrica diversos

modelos para cada tipo de

equipamcnio. Para terminals e

CPUs, as mesas sao apresenta-

das com apoio para o teelado

em posiijS'o centra], lateral ou

em L. c o posicionamento do
monitor podc ser sobre a base

central ou em base elevada. As

mesas para impressoras podem
ser acompanhadas de cestoes

opcionais de varios tamanhos.

Sao entregues dcsmonlados,

em embaiagem especial acom-

panhada de instru^oes, o que
garanle seguian^a no transpor-

te e economia no frete.

Transforme sua Piaxis

I 20/ETP 50 em um^
' 'imptessord partaril

'

' ric

BAIXO CUSTO.

n Padrao de comunicacao: Centronia 8 bits

paralelo.

O Conjunto de caractetes. Elemento /dividual

iiTtercambiavel (maigarida/ disponivet em vanas
grafias.

n Funcoes pnjgramav&s por editor de lexto:

Negrito, sutiliniiamenta centralizp^^o.

D Possui geiador de caracteres nos padioes:

ABICOI^P IHOT BITj. ABNT (EXPERTj. ASCII.

etc: configurados pcio propno usuario.

O Compativel com a maioria de ediiores de textos

existentes.

n Compativel com micros da linha MSX. APPLE,
TRS IBM. PC e ouiros

CONVERSOR DEDADOS
SERIAL^PARALELO

I /ocepodera transmmr
V L Dl/^gdados difdvp.'i dp 'iaida

serial de sea computddor ou __
out!3 fonte serial de dados que os intsmos serao
convertidos em dados paralelos padrSo Centronics

n Trab^lha na taxa de 150a 19.200 BAUD RATE
Iconfiguravel atraves dejumper}.

n Perniite comunicacao entre um micro e uma
impressora paralela ate 15m de distanaa.

D A tua com protocolo RS 232 C

SELECIONADORES DE
MICROS E IMPRESSORAS

ODW/SI seleciond paid
qua' impressora scu

compulador ira enviar OS texios

OOW7SM seleciona quat
micro ira se comunicar

corn 3 sua impressoia
OWJSM

D DIspensam a retlrada de cabos.

n Utilizam padrSo Centronics.

n Entradas e saidas bufferizadas

DAISY WHEEL ELETR6nICA IND. E COM. LTDA.
Rua Antonio Comparolo, 148 - Compo Belo

CEP04605-SaoFbulo, SP
Tel.: 543-4366 -Telex: 1154902



CARTAS

VenliD por iiicio dcsta pedii

informai^oes sobre os drives da

linha MSX. Gostaria de ter aJgu

mas rcfercncias sobre o drive

da MICRO SOL quaiito a sua

qualidade, pois pretendo ad-

quirir urn em pouco tempo.

Tambem queria saber se a Gra-

diente vai lan^ar um drive e se

vai, quando?

Aproveito csta para deixar o

mcu enderefo e telefone quern

quiser trocar informa^oes e

prograjTias comigo. Aqui vao

nieus dados;

S(Srgio Heitor Penteado, 56

Nova Odessa- SP

Fone (0194) 66-1016

O drive da Mcrosole de ex-

celentc qualidade, tanto em
face simples qiiunto no modelo

slim (face dupla). Nao temos

informagio sobre lan(^mento

do drive da Gradiente

Sr Editor.

Possuo um micro F.XPtRT

Sou estudante de Medicma e a

principal razao porque o com-

prei, foi para utiliza-lo como
arquivo das matSrias. e de toda

informa^ao possivel sobre cada

disciplina, inclusive resume de

livros, graficos, etc.

Gostaria, de ser orientado

no sentido de conscguir realizar

da melhor maneira possivel,

uma antiga ideia niinha: ter ar-

quivado todo o curso dc Mcdi-

cina. Pediria lambSm, que se

fosse possivel, me fornccessem

o maior nuinero de informa-

^oes necessarias, inclusive os

melhores acessorios para a ex-

pansao da memoria de meu mi-

cro, para que eu possa ter lo-

das as condifocs de realizar

esla tarefa.

Oulra diivida que tambem

tenbo a esclarecer c a seguinte:

possuo tambem uma maquina

de escrcver ejetrica PRAXIS 20

Olivetti c gostaria de saber co-

mo posso utiliza-la como "im-

pressora" concctando-a ao meu

micro.

Agradcijo dcsde ja pela aju-

da recebida e desejo que comi-

nuem com a rcvista MSX-Micro

tao bem como tern sido ate ho-

R omul o MarocloFilho

Brasilia - DF

Para ittilizar seu expert no

cadastramento do conteiido de

suas aulas dc medicina. sugeri-

mos um gerenciador de banco

de dados como o dBase I! da

IDalalogica, e no minima um
drive Para opera-lo nao havera

grande necessidade de conheci-

mcn tos de programa^ao.

Para cadastrar graficos voce

devera possuir um editor grafi-

co. Ja existem varios "software

houses" oferecendo-os. Nao ha.

a principio. necessidade de me-

moria.

A interface para utiliza^ao

da Praxis 20 como impressora

podera sercanseguida junto a

MSX Informatica em Sao Pau-

la

Gostaria de saber entre os

modens que estao no mercado

quais suas capacidadcs e que

melhor se adapta as funfoes de

conversa^oes micro a micro,

micro a cirandao, micro a vi-

deo texto e iniimeros outros

services oferecidos nesta Srea.

GinoContin Jr.

Limeira - SP

Os modens existentes no

mercado sdo excelentes. dlfe-

rindo apenas na velocidade de

comunicagTo em bauds. Quan-

to maior esta belocidade, maior

a prohabiiidade de erros de

transmissdo.

A capacidade de comunica-

(ao micro-a-micro. micro a ci-

randao. ou micro a vidco-iexto

depende apena'i da interface

adequada.

Para micro-a-micro ja exisic

a RS232 C da Sharp. Ouiras

cmpresas comcrcializam inter-

faces humologadas pcla I'^m-

bratel (ciranddu j ou Telcsp (vi-

deo texto). As interfaces para

prancheta digitalizadora. etc . .

ndu estdo dispnnireis no mer-

cado hrasileiro. Aguarde.

Prczados Senhores.

A pouco tempo vcnho pre-

tendendo comprar um micro

da linlia MSX, seja um Hot Bit

ou um Expert, e surgiu uma

diivida; qual o metbor?

Gostaria que voces mc aju-

dassem a escolber quat o me-

lhor. daiido suas opjnioes, ja

que utjlizam estes dois micros

para a publicai^o desta rcvista,

que por sinal t itiuito boa com
matcrias relacionadas aos inte-

resses dos usuarios dos micros

MSX, para um melhor aprovei-

tamento destes.

EduardoM. MagalhiTes

Bcio Horizonte - MG

O Hotbit e o Expert tern en-

tre si diferengas a nivel de apre-

sentagdo. que os torna interes-

sarites a um determinado publi-

co. Exemplo: Para um exeaiti-

vo que precise transporlar seu

MSX. Nao e simples colocar

um Hotbit numa i>asta "007"?

Tente fazer o mesmo com o

P-xpert

Por outro lado o teclado

rmovivel do Expert, torm-o

tmiito cdmodo para utilizagdo

domestica. assim como seu

design

Tudo o Jnais e puro gosto

pessoal Gratos pelas elagios, e

vamos melhorar ainda mais.

nossa rev is to.

e



DESENHOS DE BOA
QUALIDADE
Ha detalhes que convem
levar em consideraQao

para melhorar nossos
graficos e uma serie de
possibilidades do nosso
BASIC que num todos

conhecem.

Os Ttianuais du prognima^ao

em alguiis ciisos nao san muilo

darns. Por isso analizaremosas

instrufoes graficas siipondo

que o leitor conhecc apcnas os

aspeclos basic os das mesnias.

Corno esta nola eslii dividida

em sefBes dedicadas a cada ti-

po de inslru^ao, se alguem

considerar que conliece muito

bem o lema de. por exemplo.

OS cum'ciilos. pode pular esse

pedai;o e ir diretamente ao le-

ma que 111c intcressar.

PSETe PRESET
Muilos devem achar que es-

tas duas instru^oes sao idenli-

cas, e isso 6 o que rcalmcntc

parece a primeira visla. Ambas
tem como fun^ao colocar um
ponto na (ela. Sua sintaxe e

muito similar, e e a seguinfe:

PESI'T(X.Y). C
ou

PRESET (X,Y),C

onde no lugar do X tem que se

colocar um numero ouvariavel

que indique a coordenada hori-

zontal, c no lugar do Y um nu-

mero ou variavd que indique a

coordenada vertical. No lugar

da letra C devemos cofocar a

cor que desejamos para o pon-

to. Mas esle paramctro e

opcional, ou seja, a sintaxe

tambem poderia ser esta:

PSET (X,Y)

PRESET (X,Y)

De que cor scrao os pontos

assim dcsenhados? Bem, a res-

posta e diferente para cada ins-

tru^ao. Em PSET o ponto sera

da cor da linla de acordo com
a senteni^a COUDR (o valor de

seu primeiro paramctro da ul-

tima vez que tiver sido usada).

enquanto que em PRESET se-

ra da cor do fundo. Bascados

nisto, podemos usar PSET
(X.Y) cada ve;^ que quisermos

desenhar um novo ponto na te-

la grafica. e PRBSliT (X,Y)

quando devem cstar se pcrgun-

tando. LP significa "last poin"

(ultimo ponto) e c o ultimo

ponto que desenhamos, similar

ao cursor da tela detexto. mas

invisivel, Muilas instru^oes, cm
vez de trabalhar com as coor-

denadas X, Y podem faze-Io

com coordenadas relativas ao

LP. Por exemplo, 5 pontos aci-

ma do ultimo, 1 a esquerda. A
instTU9ao PRESET (X.Y) serve

para preparar o LP para outras

instrugoes que tenhiim parame-

tros relalivos a esse ponto, mas

como o ponto sera da cor do

fundo NAO SERA VISTO.

As mcsmas instni^ocs PSET

e PRESET podem Irabalhar

com parametros relativos. atra-

ves de STEP. Por exemplo:

PRESET STEP (12,4)

significa fazer um ponto da cor

do fundo doze pixels a direita e

quatro acima do ultimo que ti-

ver sido feito.

Linhas c Quadrados

A instru9ao LINE e das mais

frequentes e serve para fazer

linhas em SCREEN 2 c

SCREEN 3. A sintaxe e a se-

guinte:

LINE(X1.Y1)-(X2,Y2),C

que tra^a uma linha do ponto

XI ate o ponto X2, Y2 na cor

C. Sc nao cspecificarmos a cor

C, a linba sera da cor determi-

nada anteriormente. Tambem
podemos usar parametros rela-

tivos ao iiltimo ponto desenha-

do ( LP). Por exemplo:

LINE (1 030) -STEP (4,-2)

(Desenlia uma linha desde o

x=]0. Y -30 ate o ponto x=14,

Y=2H da cor anteccdentc)

LINE-STEP (90,0), 1

(Desenba uma tinlia hori-

zontal desde o ultimo ponto

desenhado ate 90 mais a direita)

Alem disto, a instru^ao

LINE serve para fazer quadra-

dos, o que se obtem adicionar>

do a letra B (do ingles BOX) no

fim da senten^a, comovcmosa
seguir:

UNE(10.IO)-STEP(IO,10),

3,B

Neste caso, o quadrado fcra

seu vertice superior esquerdo

na coordenada x- 10 y=10, e o

vertice inferior direito na coor-

denada x= 20 y= 20, donde o

quadrado seria de 10x10.

Eill cm ingles significa, en-

cher preencber. Por isso, colo-

cando um F no fim da senten^a

obtercmos um quadrado colori-

do com a cor indicada.

LINE STEP (0,40)-( 10, 1 90),

l.BF

Isto desenharia um quadra-

do cheio a partii do ponto si-

tuado 40 pixels abaixo do LP
ate a coordenada x= I0y=l90,

na cor preta.

C{rculos e seletares circulares

A instru5ao CIRCLE, utili-

zada para fazer circulos na cor



ncgativo, o arco do circulo te-

ria sido exatamcnte igual, com

a Linica difercn^a que a maqui-

na tambein tiesenharia a Hnlia

prc-determinada, tem a seguin-

te sinlaxe:

CIRCLE (X.Y},R

Ncste caso, as coordenadas

X e Y marcam o centro do cir-

culo e R indica o raio. Esta or-

dem fambem aceita as coorde-

nadas relativas (com STEP). Se

quisermos usar outra cor, oex-

pressaremos apos uma virgula

(juc seguira o raio. O seguinte

exemplo criaria um circulo

com ccntro 30 pixels acima do

ultimo ponto, de raio 20 e de

cor vermclha.

CIRCLE STEP (0,30),20,8

seguinle parametro indica

o angulo a partir do qua] o cir-

culo se comc9a a desenhar {pa-

ra casos nos quais nao queira-

mos desenlia-Io poi inteiro,

mas apenas um setor), mas ex-

prcsso em radianos. Para nao

assustar aqucles que scmprc fi-

cam em recupcra^ao em mate-

miitica, vamos mostrar como e

facil esfe metodo. (ver fig. 1)

O circulo se desenha a partir

do ponto que esta mais a direi-

ta, onde se entende que o angu-

lo vale 0. (Por isso, qaando nao

o especificamos, faz-sc o circu-

lo complete). O circulo e de-

senhado no sentido anti-hora-

rio. A volta completa do circu-

lo vale 6.28. ou seja, se colo-

carmos esle valor como origem,

obteremos apenas um ponto.

Para desenhar apenas a parte de

balxD de um circulo o procedi-

mento sera o seguinle:

MSX
Diskette para MSXCibertron. ' '

Deconcepgaoavangada,commodernast6cnicasdeprograma?aoemanuais

totalmenteem portugues, e o mais rapido no carregamento do programa Em al-

gunssegundosvocetem operagao completa, cometicienciaemuitafacilidade

Diskette para MSX Cibertron. Nao deixe de ver e rever este programa

Veja a seguir os aplicativos profissionais, domesticos e de entretenimento em

diskette para MSX Cibertron. Sao varies titulos de grande utilidade para vo-

ce. No trabalho, em casa e no lazer.

ASSEMBLY &
DESASSEMBLY
Assembly-Total mente relo-

cSvel, edjior incluso. ma-
cros, assemblagem condj-

cional, exlrema rapjdez de
compilagao. Desassembly-
Execugao passo a passo,

multiplos ponlos de inler-

rupgSo, c6pia jnleligente.

CONTROLE DE ESTOQUE
Permite processar de ma-
neiraeficienle uma quart j-

dade jndelerminada de re-

gistros, limitados apenas
pela capacidade do disket-

te. Incluic6digoenome do
produto, tomecedor, unida-

de, quantidade, quantidade
minima, prego de compra,
pre90 de venda e dala de
valldada

MSX WORD
Ptocessador de textos.

Ideal tanto para uso domSs-
lico quanto prolissional.

Permits o armazenamento
deate480linfias.
Inclui busca de palavras,

movimentagao de blocos,

reformulagao de parAgra-

fos, brocagem.detinigSode
margens, duas pagjnas de
auxilio ao usucirio etc.

Games. Em cada diskette Cibertron tres jogos emocionantes, com alta resol j?ao grati

ca a cores e som fantastico.

PITFALL II

THEZEUS
< GALAG

A

• GOONIES
• ALPHA SQUADRON
• EXERiON

• NORTH SEA HELICOPTER
• KNIGHT MARE
• ANIMAL WAR

EM ALGUNS
SEGUNDOS,
MAIS UM
CAMPEAO
DA
TECNOLOGIA.

ClBERTRDn
SO F T W y1 R E

CasovocS naoencontreo programadese-

lado, E>5Cfeva pain:

Ciberlron Elelronica Llda. Cana Postal

17.005 CEP 02399 - Sao Paulo SP

Revendedores aulonzados AKOPOL, AU-

DIO, BRENO ROSSI, BRUNO BLOIS, 6UE-
DES MAGMODATA (Tel.' (011) 255-7653),

MAPPIN, SHOP AUDIO & VIDEO (StO. An-

drei CINOTICA.AMAROSOM, ljbGICA(Fo,r-

taleza), B. KAUFFMANN (Sanlosl, MEMO-
RIASOMEViDEO(DF]
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CrRCLE(100,]00).60,],3.]4

3. 14 marca a metadc do cir-

culo para coinefar a desenhar,

de modo que so a seguinte seja

desenliada, oil seja, a debaixo.

Se o angulo do comedo tivesse

sido expresso por um niimero

que une o primciro ponto do

arco com o centre do circulo.

Isto c dc muila ulilidade princi-

palmente para desenhar os gra-

ficos circulares tao usados para

confabiliciade e esfatistica e

lambem para mostrar difcren-

^as de quantidade cntre varios

ilens.

Tambcm podemos indicar a

maqiiina o parametro onde de-

termina de se trani;ar o circulo.

Concluimos que fendo a possi-

bilidade de dcterminar tanto o

inicio quanto o fim de um arco

poderemos desenhar qualquer

setor de um circulo. For exem-

plo:

CIRCLE (100,90), 50,1,-8,

-5.5

(Desenha uin 'Pacman")

CIRCLE (50,50), 49.2 4.71.

-0,

(Deserilia o quarto inferior di-

reito do cireulo)

Finalmentc o iillimo dado
que podemos incluir nesta ins-

tru^ao grafica tao ampla 6 a

propor^ao do raio vertical (X)

com o horEontal (Y). Isto tios

permite desenhar figuras ovais

(elipses). Aqui vao um par de

exemplos;

CIRCLE (140, 140), 20„„2
CIRCLE (180, 1 80). 20 5

Para facilitar o tra^ado dos

setores circulares, recomenda-

mos usar a fun^ao ATN (1),

que nos devolve um niimero

correspendente a um oitavo de

circulo, para usa-lo eomoargu-

mento quando queremos por

um "principio de circulo" e

um "fim de circulo". Assim, a

instrufao:

CIRCLE (100,l00).30.,-atn(l)^^

2. -atii(l)*4

desenhara um quarto de setor

circular unido pelas suas bordas

ao centro.

PINTANDO

A sintaxe da instrufao

PAINT e similar a tudo aquilo

que vimos ate agora:

PAINT (XY), C

Ou seja, coordenada horizontal'

coordenada vertical e eor a pin-

far. Apesar de que na verdade

tambem se pode especificar a

cor da beirada, isto nSo se uti-

liza em SCREEN2. Podemos
nao especificar a cor, que a ma-

quina utiliz.ara aquela que liver

sido indicada na iiltima rnstru-

fao COLOR. Podemos tambem
utilizar STEP para come^ar a

pintar a partir de uma coorde-

nada relaliva ao iiltimo ponto

desenhado.

A mecaniea da instrugao e

simples: pinta-se tudo da cor

indicada ate o "pineel" encon-

trar uma linha da mesma cor

ou com a beirada da tela. Aqui

vai uma forma pratica de fazer

uni circulo chcio.

CIRCLE(100,100) 30,1

PAINT (100, 100), 1

ouainda mais facil:;

CIRCLE (100, 100)30,1;

PAINT STEP (0,0), 1

PAINT (100,100). I

ou ainda mais facil:

CIRCLE (100, 100)30,1
PAINT STEP (0,0), 1

Ja temos bastantes elemen-

tos com para desenhar c fazer

graficos em SCREEN2. Agora

so temos que treinar aquilo que
aprendemos e aproveitar ao

maximo a tela do nosso

computador.

Software
pronto

R;fijgiiEta,2ii)0-2[)-Cj/325-Cep.0Hlif

UfIA ^OLLiCAD LQGICA E PRUNTA
fflfifi PRCfJTft ENTREGfii Contabiiidade Geral autojistics, Folha de PagoaEntD,

ContB CcrrEnte, Corita CorrEnte, SistEiBa ie CentrolE Bancario, ContrclE

de Ccrilas a Payer e Receber, SislEffla de Cantrole dE EstcquE, Sisteoa de

Male Dire-'iS, Eisteiiio ie Fluxo de Cains, Editor e PrDcesBadDr de Te(tD5,

FrDgraniSE para Eriqenharia. ProgranioE EEpeciflcos en Geral para todQE q;

!^icr:-CaiKpLitadtirE=.

ATENDIMENTD PARA TDDC BRAS I

L

TEL: <oii > a; 2958



SOM X MUSICA
MUSICA E PARTITURA
NO MSX /VfffiffMIMl!]!™

sis tenia MSX
incorpora um chip que

gera o soni no micro,

conhecido por sua grande

capacidade. Neste artigo

damos ao leitor a

oportunidade de iniciar-se

na composicao de musica

com o l\/ISX.

Se voce ja trabalhou com as

funtoes I'LAY c SOlllND. ja

ouviu capaiiilias, disparoa,

can^ots e cfcitos cm gcml. Estc

prograjnainterprela uma
mclodia que sclecionamos.

Na"o e nossa iiitcni^ao dar

uma aula dc musica, paia o

que dcvcria ir at) curiscrvatorio,

senao divulgar uma curiosidade

que cremos intciessante.

Explicaremos eomo
claboramoso programa, ja que

c pnssivel qucalgum

afiecionado, alem dc eseiitar

esta eaiKjao, queira fazcr um
programa para sua canqao

predileta.

Para isto c preciso partir

de uma partitura que devemos

codificar decompundo-a em
notas separadas e silencioa

selecinando iTiclodia principal,

primeira voz. scguiida voz, etc.

UUiTia vez csludada a

partitura. trala-se de codificar

cada nota em sua letra

euTTcspondentc, respcitando os

silencins, durai;ao de cada nota

e oitava a que perlence.

Einbora parctja um pouco

complexo, iiao o c, apenas

requer um pouco de aten^ao.

A primeira ve?, e possivel

que a can^ao uao saia coino

deveria, ja que e facil errar um
sustcnido ou confundir um
tempo.

No programa, segue um
excmpio de uma pci;a musical,

e a partitura emprcgada.

Tomainos como exempio

um fragmento da Cantata N.

147 de J.S. Bach, aiializando

OS 8 primeiros compassos, que

sffo talvez a parte mais

conhecida e que define a obra.

DL'SCRigAO DO PROGRAMA

Ein primeiro lugar, temos

que definir os parametros

gcrais: volume de cada cana! e

velocidadc.

Isto se efetua nas linhas

190, 200e 210.

Cada uma deslas instru^oes

cuida de um canal do PSG

AY3 8910. (Programable

Sound Generator), que pode

conlrolar ate 3 canais por vez.

As variaveis que utili/ajuos

para cada canal sao:

R. . . . para mclodia principal

S. . , . para scgunda voz

T. , - - para os baixo ou

terceira voz.

Dainstru9ao220a450

vcmos OS codigos da pei^a

ititcrpretados da scguinte

forma ; scparamos a composicao

cm oilo partes, fazcndo

coincidir cada uma com um
compasso.

Por sua vez. estcs se dividem

em trc's canais, ou seja, para

cada compasso. temos que

definir, uma R, uma S c uma T,

Ainstru(^o 460 sc encarrega

de programar as variaveis que

caracteiizam a mclodia e por

ultimo, dcsdc a instru^o 470

a 550, intcrpreta os oito

compassos sequencialniente.

Podemos modificar a

intcrpreta i^o de nossa melodia

se altcramos o contido nos

primeiros parametros, criando

assim novas versoes, como por

excmpio:

I90ROS--'T240V10SIM
3000"

Nesta, o canal 1 se ve

afetado por uma envolvente dc

um ciclii por nota. e etn forma

de dentc de scrra descendentc.

Nao altera os canais 2 e 3.

Outro casDpoderiascr:

iqOROS=-T240V10s]4
M300"

Causa uma modula^ao de

baixa frequcneia dc forma de

onda triangular no canal, e

nao altera os canais 2 e 3.

Um conselho imporlantc

para quando codifiquemos

nossas melodias c verificar a

durai^o de cada compasso

para que seja sempre a mesma

para todas as vozcs c em todos

OS compassos.

Com OS descrito neste artigo,

qneremos fomcntar a cria^ao

de partituras para MSX entre

nossos Idtorcs.

MULTIMODeM

iMSX
O unico que operci em
75, 300 a 1200 bits/s,

em eeiL e em CCITT,

Compativel com o €X-

PERTeoHOT-SIT.

Com o cortucho modem do TGLCOM
TeLGMflTICR voce pode ocessor o Ciran-

dcio, o Rruondo, o Bireme, comuniccir-se

micro-Q-micro, e contocCor bancos de do-

dos no 6rosil e no Exterior,

Omultimodemj6lncorporQoRS-252,e

o soFtuiore de comunicoi^ao 6 gratuito.

TeLcoMTeLeMRTicn
RuoflnitciGoribQldi, 1700 -f: (0512)419871

90430 - Porto fllagre - RS - flrosil
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J. S. Bach
Simplei

260 S2$=
270 T2$=
280 R3$-
290 S3$=
300 T3$=
310 R4$=

4BA"
320 S4$=

+ "

330 T4$
340 R5$
350 S5$
360 15$

"04BBABBGEED"
"02BBR03EER03BB"
"05CDEDC04BABG"
'04EEF+EEDEE03B"
"02AARBBRp3CCR"
"04F+GADF+Ap5C0

="04CCD03AA04GAAF

"03DDRF+F+RDDR"
"04BGAB05DCCED"
'04GGF + GGF + GGA"
"03GGRGGRCCR"

370 R6$="05DGF+GD04BGAB

380 S6$="04BBABBGEEG"
390 T6$="02BBR03EER03DD

R"

400 R7$="05EDC04BAGDGF+

410 S7$ = "04AAF-fGGE03AA0
4C"

420 T7$="03CCRC+C+RDDR"
430 R8$="04GB05DGD04BGB

05DGG"
440 S8$="04DDGBBD03BB04

GGG"
450 T8$="02GGRRRGDD02BG

G"
460 PLAYR0$,S0$,T0$
470 PLAYR1$,S1$,T1$
480 PLAY R2$,S2$,T2$

490 PLAY R3$,S3$,T3$

500 PLAY R4$,S4$,T4$

510 PLAY R5$,S5$,T5$

520 PLAY R6$.S6$,T6$

530 PLAY R7$,S7$J7$
540 PLAY R8$,S8$,T8$

550 END

11



USO PARA AS TECLAS
DE FUNQAO
A liit!! de cinco palavras no pe &d tela

do sen MlSX niostra que strings podem
scr gcradas an pressionar as ledas Fl a

fS.

Apesar dc ser duvidosa a melhoria da

eficiencia de opeca(;5o do teclado por

eJiistirem estas Icelas, vanios falar um
pouco snhre elas,

COLOR - Lcmbramos que cor em in-

^Ose COLOUR.

AUTO Numera automat!came rite as

liidias.

GOTO, LIST e RUN sao auto-expii-

cativas.

Pessione SHJFT e vera o set de strings

deF6aF]Q.
A tecla F6 (F1+ SHIFT) e pre-dcfi-

nida com COLOUR IS, 4, 4 e e muilo

iltii (juando se trahaiha com varias cora-

biiiai^oes de cores e se quervoltar ao pa-

drao lapidamentc.

Por que nao u tilizar as peclas para dc-

finir suas proprius fLin(;oes?

Para definir unia fun^ao na tecla, di-

gite:

KEY N, "COMANUO BASIC"
Porexemplo, KBY4, "COLOR 1,15"'

Note que e preciso digital RLTURN
para acioiiar o comando.

Porcm a tecla i'b parecepaiece ja in-

corporar um RETURN.
Voce dcve saber que a tecla RE-

TURN possui um codigo ASCII, que

no caso c 13, portanto para execu^ao

automatic a:

KEY 4, "COLOR 1, 15" + CHR$(.13)

Nao ha tambcm raffles para que nao

se incorpore a cada tecla mais de uma
fun^ao. Tenha cuidado para nao ultra-

passar 1 5 caracteres.

H possi'vel, por exempio, passar por

todas as cores de fiindo usando F3 so-

men te:

KEY 3."B - B+ : COLOR,B"+ CHRf
(13)

Este pequeno programa se torna ile-

gal quando B assume o valor 1 6, portan-

to quando quiscr rccome^ar, fai^a B = 0.

Talve^ a maneira mais simples de va-

riar continuamente uma larga faixa de

niimeros, sem escrever um la^o FOR. .

.

NEXT e usando MOD. (O resio de uma
divisao).

processo e melhor expiicado a&sim:

KEY 5,"!! = BM0D15+1; ','B"-fCHR$

(13)

Prcssione FS e verd o ciclo de niime-

ros en Ire I e IS. Lembre-se que "?"

significa PRINT,

Vcrificando que 30 ec o codigo

ASCII para cursor para cima, aqui tcmos

um exemplo de como preparar teclas

para variarem ao mesmo tempo a

cor das letras e cor do lundo: KLY 2,

"COLOR F. B" + CUR S (13>t CHRS
(30)

KEY 3, "F = FM015 + CHRS (30)-H

CHRS (30)

KEY 4, "B^M0DI5+ 1" + CHRS (13)

ii

+ CHRS (39) + CHRS (30)

Pressione F3 ou F4 para mudar a

tinta ou o papel, e F2 para observar o

efeito. Se voce gostar de uma combina-

5^0 em particular, digite ?F,B para im-

primir os codigos de cores para futura

referenda.

Estes conjuntos de comandos sao

maiores que os e caracteres que podem
ser mostrados na tela, para cada fun5ao.

Para checar o conteiido de uma
fun^ao, use KLY LIST.

Vejamos agora um caso especial.

Em cerlos programas que consomem
muita memoria, voce nao se viu tentado

a usar KEY OFF, e ganliar uma Ijnha

estra na tela?

12



'
'I- Kfv iFrr"r:'ri sprain

an KEV ':!) OM'; I'liV C'^i QN
30 N KPV Qfi-:HJR| 100, I'lO
ii;i Kerv iJfF; 'DTSFLA'-' Cirr-

:v.' (VOr-: r'^J: TLS
60 'LODP PRINri-='fM,
yr, l.OrATIf A,r)

BO pBiiNr "roi-Hp r.nra:"
<?0 GOTH 70
io<: "COP EBCRn'fl
ilO F=F--l-ir,10i,3 + !

rzo ccii-riR F
130 RETURhi
140 'CDR DE F-IJKDO

ISO B--=i8M0D15M
1 6';i cnLgp.B
r-""t F'FTURM

Acontece que se voce fizer islo, nao

podera alterar as cores de fundo pclas

teclasdefuncao.

ParaseJecionar isto, digite;

BNTRAPROGRAMA

A laciJidade de internip9ao e aciona-

da pelas leclas 2 e 3 (linha 20).

A seqiiencia para cada tecia e dcfiiii-

da iia !iiilia30.

Note que KEY OFF (liiiha40) liinpa

o fundo da tela scni afetarainteriup^ao.-

rpincipal loop do programa (hnhas

70 — 90) mostra um titulo no centro

da tela, que podc ser interioinpido a

qualquer momento por F2 ou F3 para

executar as linhas 100 ou 140. Estas

subrotinas irao alterar as cores dentio

do cicio )- 1 5 antes de lelornar ao ponto

ondc a inlerriipi^ao ocorreu, Usandu esta

tecnica voce pode inlerromper seu

programa com techs de fun^ao em
ponlos aleatorios,

Por que nao verificar sua compreen-

sao prcparando F4 e F5 para variar para

cima e para haixo a posi^ao do titulo na

tela',' Digite:

KEY (4) ON: KEY (5) ON
Entao fa^a suas proprias subrolinas

para ajustar A e i5 c nao esque(;a de

incluir.

ON KHY GOSUB.
, , X, V

para desviar a operaijao para o enderei;o

dessas rotinas.

Vaiias outias aplica^oes podcm ser

dadas as teclas de fun^ao, porem estas

sao bastante interessantcs para quern

altera constanteniente as cores na tela.

MSX
MENU CAtXA DE FtHRAMENTAS

Com o fNPIjTMOUSEe muito facil desenh^r, liizcncfo graffcos o
esquE^masMSX PJa compradc seu I^JPUTMOUSE vote recebe, em hia
ou canucho. o incriveJ programs "c^htHse", qw? permiieodft^enhn li^rc

ou flequfllqiierfigura geomelri[:a, com perfeicaoi3 rapide? Tudo sen
Tocar nas leclas da mjtro. Alem diaso o iNPUTMOUSEserve como
royBiick a afft meBmo para crisr programas em Basic corripativeis com d
Mouse.

VenhaverumademonstracaodolNPUTMOUSEnaCASA DO MSX e
apro^eite preco pfomocronal de CzS 3.390,00.

LINHAS HET4S
CridiiifiHii^ idlDB

LINHAS CONTlNLAS

RtTANGJLOS
pEseflia iMijricjulas

CiPCULOS
Dl^MJnhfl CirculDE

CDLORJH

ifElimiinrtj

COR DO lApIS

1 rlmiagailD

LrMPAATELA
I'VOa inilaalElji

ESPELHOS
C'w uFano^ de

^iTlClFlfl

moCA CORES

urHiEddM

AA^PLrApAO
aniiJiH^ i"i,] pane

ria IEI4

HQV PLANOS
Mailmen IE e tela

4.0AD
CaFTHua com um

M,

/ A
^ fi

1 1 D
o CO

s ^
^ <B

^ U
1

<h J
^ &
1

cb cb

TtJfTO
Per4YliH'm "t^rtr

LINHAS TflACEJADAS
LJcBcn ha iinri^i

rivrdvlFECeiEdilR

AETANGULOS PINTADOS
OiitanhE lElangLFlon

rom A car dosejEdE

E11PSE5
Dpwfhii <<!«««

PHEEIMCHEH
PjflEiK lir n- Dm caruma
drcE delmnrAdd

COP DO CURSOR
Mudda^Didn
':ijrSor

CORDA 80HDA
VudaE ^FRB

nrlD>nE da IbI£

M0V4MENTACAP UEMU
MnvimffnlE ij r>ip'iu

nelE w\Q

£5PESSUHA DOTPA^O
SelEciQrMi ., cijies^urE

HEPEttcAo
Rapeifl umipaiia
dalHU

IMPRESSAo
tm&ntnp no pEpEf ijua

BViA 'ifl Itilo

SAVE
A<mE?pna o flUIf

«ta HE Ifll*

INPUT DIGHAL
Rufl Josft AEirflnl?^, !57 CEP CW7&C
Tel. [On> S23.790I - SSc Piulo - SP
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C: A LINGUAGEM
DO FUTURO?

linguagem C esta adquirindo uma importancia

muito grande nos mei'os computacionais.

Sua velocidade e flexibilidade a fazem ideal

para a construcao de programas comerciais,

sistemas operativos e ate programas

de USD domestico

Era uma vcz ... A hisforia

come9a, com muitas outras li-

gadas ao deservolvimento da

informa liua, noi laboratorios

Bell da AT &T. La, apos o pe-

dido de um sislema operacional

poderoso paia micros, com ca-

pacidade similar a dos Mainfra-

mes, Ken Thompson comei^a

a prugramar ate chegar a pri-

meira versao do UNIX. Porem

suas necessidades eram maio-

res ainda. A tarefa ja se compli-

cava tanto que Thomson deci-

diu utiliz.ac uma linguagem de

alto nive! (o nivel de uma lin-

guagem tcm a ver com seu grau

dc abstra^ao, ou seja, com a fa-

cilidade resultante para progra-

mar; por e.xemplo. o mais bai-

xo nivel e o codigo de maqui-

na. enquanto que de alio nivel

sao <i BASIC ou o Pascal e um
dos mais altos e o NAT1.)RAL

da IBM, umsistema intciigente

de Base de Dados).

Na hora de escolher, prefe-

riu desenvolver uma linguagem

propria (coisa baslante comum
para esta gente), e criou uma
versao de um compilador de

BCPL, um pouco conhecido fi-

Iho do Pascal de Niklaus Wirlh

Para abreviar, o bati;^ou de B,

Mas ainda amis era necessa-

rio, e Tiiomson sc viu numa en-

cmzilhada: trabalhai sobre um
assemblador significaria longas

horas de codifica^ao e seria

imensamente tedioso e compli-

cado; por outro lado, o B facili-

tava a programa^ao mas dimi-

nuia consideravelmenle o ren-

dimento em termos de veloci-

dade e. acima de tudo, gcrava

programas objeto muilo gran-

de s.

Extcnuado sobre a DEC-

DPDll (maquina cliave tam-

bem na Iiisloria da programa-

530 moderna), Ken passou o

problema a alguem de confian-

5a: Dennis Ritchie.

Este senhor tinha aquilo que

se cosluma chamar de "loque

de mestie". e o que fez foi co-

me^ar de novo a codiFicar em
B, Mas enquanto desenvolvia o

UNIX foi modificando paralc-

lamente o B ate converte-Io em
outra hnguagem que chama,

obviamente, de C. E aqui foi

onde Ritchie mudou ahistoria,

prosscguindo os ensinamentos

e linhas de raciocinio dos gran-

des mestres: Knutt e Wirth,

pais da programai;ao.

Parliu das rotinas em assem-

bler ate chegar a um protocom-

pilador de C. A partir dai, o

verdadeiro compilador: esta

pronto o C!

COMPLADOR DE C

Uma vez terminado o Siste-

ma Opcrativo UNIX, o C ficou

definitivamente vinculado a

ele. De forma que o UNIX e o

ambiente ideal para desenvol-

vei software em C, e C e a hn-

guagem ideal para qualquer im-

plementa(;ao que se deva exe-

cutai sobre este S.O. Com o

passar do tempo, a potencia da

linguagem e suas singulaies ca-

racteristicas o fizeram ganhar

um lugar privilegiado perante

OS olhos dos programadores.

Apesar de ser uma lingua-

gem de propositos gerais, o C

ganhou aceila^ao rapidamente

a paitir da sua independencia

do hardware. Isto quer dizer

que o C trabalha sobre objelos

simples e comuns a maioria dos

6$mputadores. Originahnente,

seus tipos de dados sao somen-

te caracteres (de um byte), nu-

meros e endere^os de memoria,

e STjas opera^oes aritmetico-

logicas sao as minimas existen-

tes em qualquer maquina atual.

Nao tern eslruturas como

strings, sets ou listas. Tambem
nao tem implementadas fun-

foes de Entrada/saida.

Isto faz com que um compi-

lador de C possa set implemen-

tado sobre qualquer computa-

dor. Sua potencia esta nassuas

cstruturas de contiole; la^os e

condicionais (EOR, WHILE,

IF) sao em C tao funcionais

que a programai;ao se torna su-

mamente dinamica; e obvia-

mente, as aparenles limila^oes

tem suas razoes de ser. Todas

as funfoes que nflo se encon-

Iram implementadas no pro-

prio compilador estao incorpo-

radas nas chamadas bibliote-

cas do C.

Desta forma se podem utjli-

zar todos os tipos de estmturas

de dados ou fun^oes de entrada

e safda que antes mencionamos

atraves de chamadas as ja cita-

das bibhotecas. A gia^a esta

precisamente em que sao cha-

madas apenas as necessarias

para cada progjama, o que taz

com que o programa objeto

n3o obtenha rotinas que naose

utilizam. Isto certamente oti-

miza o comprimento do codi-

go-
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C e, por ser tao concise,

bastante facil de aprender, e al-

guns de seus recursos especifi-

cos fazem a dclicia dos aficcio

nados a pcograniai;ao. Uni

exempio concrete e que qual-

quei roljna desenvoivida pelo

usuario pode ser definida como
uma fun^ao a mais da bibJio-

teca. seguindo assim a tendcn-

cia moderna das linguagen ex-

tensiveis- E quando o problcma

fica dificil, ou os tempos de

execu^ao devem ser reduzidos,

cxiste a possibiJidade de definir

uma biblioteca com rolinas em
codigo de maquina.

Apesai do C ter sido feito

origin anamente para roda sob

o UNIX, isto nao invalida sua

utilKai;ao em outros sistemas.

Uma de suas caracteristicas

piincipais e preeisamente a

transportabilidade. Utilizando

as bibliotecas standard o mes-

mo programa fonte pode ser

compiiado e executado em di-

ferentes computadores. E mes-

mo que fosse necessario in-

eluir partes em codigo de ma-

quina, estas, delmidas como
bibliotecas no compilador ori-

gina], podem ser reescritas no

compilador da maquina desti-

ne, trabaiho que nao pode se

comparai com ter que re-escre-

ver lode o programa.

APLICAgOESDOC
A velocidade que alcanna e

o resultado compacto do codi-

go gerado fez com que muitas

das aplicai^oes cuja solu^ao

nomialmcntc seria atraves do

Assembler, foram resolvidas

utilizando C.

E normal que o programa-

dor gcre algumas bibliotecas

em Assembler para controJai o

hardware sobrc o qual vai rodar

o programa, mas depois de de-

MSX MSK

MSX DATABASE:

nielho', mais simples e mais ijpirin banco de dactos "Full

Screen" do momento. Possiii Manual Complato. Em fita ou dis-

co (inclijidosi: 400,00. Em Cartucho: 800,00.

MSX WRITE.

OmsisveisStilepoderosoProcessadordfiTflilos. Acentuacor-

r»Umer te lias impvesso(asraaonal5,ComplBlo com miilriplas

liineoes e Manual Deialhado. Em file ou disco lincluldo*!:

400,00. Em Canucho: 800,00.

MSX SPREADSHEET
Uma PlanplhadeCSIculosfSpiriaeeticiflnle.muito superior Ss

eiislenles no mercado, pois S lolalmenle em Lingiiagem de

MSquina.

Fjr:il rifl usar comnosso Manual Eiclosivo. Em Wa: 500,00. Em
Cirlurlio: 300,00.

MSXGEOS:
Um novo conceilo em programacao: Jane

las, "Labels" e Icones.

ParecP um Mflclmosh mas i um MSX! 64

Colunas, Calculadora, Dump Debug e Lei-

lor de Header em "flOM". Uma maneira

mais Fkil desa usar a Disk-Drive. Discoe

manual incluldos: 1700,00.

MSX INTERFACE I:

Uma "ROM Enverenada" para seu MSX:
Mull! Copiarior Gmbulido, novas tunfSeB,

Cor de (undo preia s aiilo-liBvoft, stc, Em
i:artiiclio: aperas K)00,00

SUPERC0PV7.1:

Super.CopiadoF de PnDgramasem Assembler iravados ou nSo

PoEEui vSrias velocidades de grauatSo, Monl(orai;5o Visual e

miilliplos rEcimos Acompanlia Manual Completo, Em Tiiaou

disco lincluidosl' KIO.OO. Em Cariuclio: 900,00.

MUF-DOS 11

Um novo Sisiema Operacional. Transtere [jogFamas de Fita pa-

ra Disco evicee-versa. EipandeamemirJaeasfuncflesdo

Disc-Basic, ApetiasamDisco; 500,00, IDiscoeManualincU-

dosl.

GRAF-MASTER-

UlililSrio GrSfico Profissional. Com poderosoi racurMs e drvot-

sas farramenias opcionais. Muilo supeiioi aos \i onslonlei

Com ele ludo k possivel Em tita e disco lincluldnnh 400,00.

NEMESrS **^P^ii\iformAtica-
RECORDE NACIONAL DE 62,000 PROGRAMAS VENDIDOS EM 5 MESESI

Novns Li IIpamomOS (9/871 - 10 logos pot 600,00 IDisco ou (iin incluidosl:

5^rij|io(ln, ^jhTmiirnrkp, SshnmurMiFalonJIluHions, ActinanQunHI, Siipcif Ckks Fqfcb, Pippols, Sea Hunter, PerigulnAdventum. 2002M.A. Crosa, Eggerland, Arkanoid,
Army Mnvci, Au( l^lnnty, Enilic lljlnuin Show, Wjlguarri, Fo^rnnlion Z, B.C. Oviosl, Konarri'5 GoH, Boogie Woogm Junsjls, Juno'e FirsI, Bee 6 Rowers, Candy Feirv, Eal-

tl'";liiii Ckiijtorl II, Lrmpmrrm innka, Hnlloween, Turmoil, Theidur, Ski Conirnarid, Zanac, PnJtanaiion, StarFomH, Coll 36, CanftooNinja IV, Space Tunnel. Space Eggy,
rulinn Kiiriq To, fieri Zone. Scrambla Eqqn, Dnath Cirtus, etc.

Soliciie (jrniLiitamBiiio nn^io CATALOGO ILUSTRADO, com a lista aiualiiada - Jogos A pariii de CiS 30,001

Envie vale postal ou cheque nominal visado i NEMESIS INFORMATICA LTDA, Caisa postal 4583 cep. 20.001 — Rio de Janeiro - RJ,

Ou venha pessoalmente ao nosso SHOW-ROOM NEMESIS - Rua Sete de Setembro, 92 sala 1910 - Centro - Rio de Janeiro - HJ.
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finidas, elas ficam iticorporadas

ao compilador.

Atraves dcstas biblioteca),,

cada um vai personalizando seu

compJador. Por excmpio, pode

se criar Lima livraria para grafi-

cos (para pot um ponto, uma
linha, um circulo, dcfinem-se

fun?oes: PUNTO (X-Y), LI-

NHA (Xl, Yl, X2, Y2), Cl'R-

CULO (X, Y, R) ou oulras) ou

fazer uma biblioteca de fun-

^oes para manipular arquivos

cum estiumra em arvore. Dali

em diante, cada vez que se

precise fazer num programa

uma opera^ao deste tipo, ape-

nas se deve avisar em que fonte

deve ser incluida csta ou aquela

biblioteca, e depois ulilizyr as

fungoes como qualquer outra

das originals. Este metodo de

Irabalho e realmenle comodo
e eficienle. o que sc comprova

ao saber que grandc parte dos

softwares famosos estao escri-

tos em C; por exempio, o MS-

UOS a partir da sua vefsao 3.0,

DBase liI(eo III PlusJ,o Lo-

tus 1-2-3 c muitosoutros mais.

Ate amaioria dos compiiadores

de outras linguagens (Pascal,

LISP, Asscmbladorcs), e, obvia-

mentc, os de C. estao escritos

em C.

OMSX-C

Para nos aprofundarmosum
pouco na liriguagem em si, va-

mos falar do compilador de C
que mais nos interessa; o MSX.
Esle e um compilador igual a

qualquer outro, com ama bi-

blioteca standard, a uao ser por

uma limila(;ao: entre as varia-

veis riumericas nao cxistem os

lipos FLOAI (ponto fluluan-

le) nem os LONG LNTLKt.ER
(inteiros grandcs, normalmente

de 4 bytes). unico tipo nu-

merico e o INTEGER, de 2 by-

tes de comprimento{pode con-

ter numeros entre - 32768 e

32767 ou, dcclaiando-o como
UNSIGNED INTEGER, entre

e 65535). niicleo do com-

pdado contem:

• Os operadores aritmeticos

"I". '-", ","/",%" (les^

to da divisao), que admitcin

todo tipo de combina^oes.

agrupados por parenteses.

• Os relacionais " > ", "<"',

• Os relacionais "> ", "<",
"= ". "> = ", "<- ",

"= =" (igual a),"!-' (di-

fcrente de).

• Os de manipula9ao de bits

" & " (and), '!" (or),
'"

(xoi). " < <" (rotaijao a es-

querda) e "> >" (rota^ao

a direita).

• E OS maravilhosos operado-

res de acrescimo "+ +" e de

decrescimo " -".

EstES operadores podem
usar-se sobre uma variavel den-

Iro de qualquer cxpressao por

exemplo: "A = B ++" carrega

em A o contcudo de B e depois

acresce I em B. Mas "A -++li"

acresce ptiineiro B e depois car-

rega o contcudo em A. Tudo
depende da posifao em que sc

coloca o dupio signo. Kxaia-

mente a mesnia coisa pode ser

feita com "-"', que decrcsce de

I o conteiido da variavel.

As estmturas de controlc

sao similares as de Pascal:

WHILE, IF, FOR, DO WHILli

(que, como o RLPEAT do Pas-

cal, avalia a condii^ao no final

do ciclo), e cxiste uma scnten-

(;a SWITCH que Irabalha de

forma similar ao CASl^.

As instrui;oes que dcvem ser

execuladas de acordo com o la-

50, vao fechadas entre chaves,

mcsmo quando nao eslejam na

mesma linha, c cada uma delas

deve ser fmalizada por ";" co-

mo no Pascal.

Cada uma das rolinas e defi-

nida como uma funfao. Sao

chamadas assim porquc podem

emitir um resultado e podem
ser-lhes passados parametros.

Por exemplo:

int potencia (A, B)

int A, B;

int P, 0;

P= A;

for(0= 0)t(IFQ ! = B) ;

Q++)
P :

P * =A;

return (P);

Esta funfao eleva a potencia

B um numero A. Ao defini-la,

"int" especilica o tipo INTE-

GER para o resultado da fun-

^ao. No inicio, declara-se pri-

meiro o tipo dos parametros

(ncste caso tambem INTE-

GER), abrem-se chaves e de-

claram-se as oulras variaveis a

serem ulilizadas. Carregamos

em P o valor de A e come(;a-

mos o la^o F'OR, onde, entre

parenteses c scparadas por

";", vao tres exprcssoes.

A primeira e a inicializaijao

do lafo; neste caso, p6e-se

em O. A segunda e a condi^ao

que e avaliada antes de reiniciar

um ciclo. Aqui pergunta-se se

Qe difcrente deB.

E a terceicaexpressaoindica

o que deve ser feita ao iniciar-

se cada ciclo. No exemplo,

acresce r Q.

Dcntro do la^o vai acumu-

lando-se em P seu proprio con-

teiido vezes A. A sintaxe des-

ta atribui^ao e caracterisiica do

C e e o mesmo que "P =P 'A",

que tambem sera valido. A
ideia e que entao multiplica-se
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A vczes A, B vezes. Neste caso,

como so ha uma instruc^ao den-

Ira do lafo, nao e necessario fe-

cha-la enlre ctiaves. Uma vez

fora do iai,'o, ja pode se sair da

funi^ao, dcvolvendo o resuitado

que ficou cm P; disso se encar-

rega a instru^ao return (] ). on-

de OS parentesis encerram a in-

dicai;ao da variavel que so passa

como saida da fun(;ao.

Se se quiser desdc outra fun-

qSo guardar em uma variavel

quaiquer(por exompio: N), 14

elevadoa quinta potencia, ape-

nas temque se fazer:

N ^otencia(l4,5).

As variaveis declaradas cm
Lima fun9ao pcrtcnccni somcii-

te a ela e sao independentes das

declaradas no principio do pro-

grama que sao comuns a lodas.

Uma fun^ao lambem pode

chamar a si mesma, ja que o C
admite recursividade. Mas
como islogeramuitoespa^o dc

rcseiva para os slacks de varia-

veis, pode-se, sendoocaso, avi-

sar o compilador sc a recursivi-

dade nao vai ser utilizada, e

esses espaijos nan scrao gcra-

dos. Este tiro de advertencia ao

compilador ie indica com a

senlen^a PRAGMA: Plt4GNlA

NONRliC indica se nao ha re-

cursividade, SPACE OPT da

prioridade a poupani;a de espa-

1^0, mesmo que o codigo gerado

seja mais lento, e APliliD OPT
da prioridade a velocidade de

execu^ao, embora o objeto

fique mais longo.

A BIBLIOTECA STANDARD
E ACOMPILACAO

Ncsta bibliotcca provida

com o MSX-C, temoK todas as

inslrufoes de Hntrada e Saida,

manuseio de strings, etc., que

nao eslao contidos no proprio

compi]ador. Ii cliamada de

COD JOGOS CZS 60M COD JOGOS C7S TO.OD COD JOQOS czi Bom COD iOOOb CZt 100,00

nOO? ',[1 PADEIFIO MAIIJCO Cnag ELEVAl JlCllUN ecu TV/IN BEE 01M FllCHTDECK
rHK!-3 ffD BINARY LAND CCK GUUnits ocei socctfi 0211 Dragon attakDmH-FiQ ROAD FUGHTER (X)I5 F.16 COMBAT DOffi aotE on2 MAKAOAN FUNDLH
OIlLlfi flNTARTADUENTUBE coig HTPER RALLY ao/o KUhd FU MASTER 0213 . EfiA CRUZ

0214 BUTAMARU
auiu mNQ'SVflLlEV GOTO ClHCUECHARLV oor\ hVPER SPORT 111

IjniJ MVPER 5PORTI OQM YIEARHU'JG-FUll [HJ7i CHOSTBUSTERB 02 IG Dart MASTERMilJ TENNIS [I04I KNIGHT LOFlt D077 zoovyoy 02 li' JET THE NFPEROOIH HERO aoiB AMCNa 0115 GROGS REVENGER 02'B TH EWC Of TH E 1 IGEH
0^™ INTL«ABATt II

Oasa YtEARKUPJG-FUl 00*8 ROI.LCRBALL 01 IB BATTLE FOH MIDWAYWl THE:lEU& 00O5. HONPIflArJGER OlJl JUMP JET 0??2 GOMANDC
OQQ COLUMBIA UUlifrF BUZZOf 01 E* JET BOMBER 0222 TriEVDEHOOH 5UPER HILHAR DD64 ANIWAI ifJARZ 0135 SORCEflV
OtB» FROGGER LmH9 LODE RUNNER II 0170 PROWHE3TLIN0MM PING PONG DOW WARROIO
DOM HYfERSPORni ai9f VALKYR
mjl CORRIDA UALUCA COSJ hIGHT SHADE APLICATIVOSrUTILITAAIOSMlii LUNAR PATROL fx>g4 RAlDONBuNGGLirJGBAV
MlSfl OECATHLDN mm BOSCONIAN TfD - BAMCODEDADQS ]» m
LHiaO RiyERRAm CU9G hIAGICALKIDWIZZ COD JOGOS CZI ^,00

rrD-MSXTE!<TO
, icoooIHHJ lADREJ^ irffi' CHAMPION NAljONAL FfD — MALA DIRE'A 1DOO000*7 NJWJA

1 OQsn MA^'IUA OD40 NORTH 3EA HELICOPTER FlD - LONTA5 A PGIRECEBER iDOCO
0051 CMOCK irj POP UI04 CHILLER ODAQ HNtGHTUARE f - PLANILhfA MSX iiQfl)
OOSa HLTNT BACK 0105 GUNPJIIGHr oini A VltN ID A KILL F- AGENDA iixi

»

t05B AflVflRE MAClUA OMX BOLDER OAZH 01 ?7 HATMAN RO - COrgTRQLE ur E5TOQUE 12d'|XIOa^ DEIMPIAIJA^I D10£ BLACfiCR 01 ?B INTERNATIDNAJ KARATE F - APRENDtMdiQ BASIC 1501X1
1)057 OLIMPIADA3II no CALAGA 0144 GREEW BERET F^D-MfiSlLirVOIIIE 100 00
007J BLfCrt ROGERS 0112 THE WRECK 016B SPEED KING frD- t,[MPir (ASSJDISSJ 14100
0074 STE''-UP
DOlH HQLElNONr

01

M

ElERIOr^ 11 01 ft £PlTIFFlHEflD HU - Fni?Y2|EDIT0R0eflRAFICO3| KBoa
01 rb EDOIE K\a U1« AVENGER F - COMPILADOH BA&IC lOQCO

DOfli SUPER LOflRA 11/ atletiii;lAnp OIB AM BUSTER FID — EA MUSIC It DMUSrCAh lOOCC
DOW CHOROQ OlIH BANft PANIC 0167 ELI DON RO-STUnVG ^(tDMUSICA] 120,00
nua^ PITFALL 11 niZT RACK to THE FUTURE Qlfifl SAMANTHA FQM <3J)
0091 SIMULADOR /gj* [|1?6 TIME PILOT IV KNIGHI llhlF PACOTEtSPECIAL-COMPfiiriDDOSOS
[lis STOP THE EXPRESS OlJfl 3DKN0COUr 0191 ZANAC APLICATIVOSEUTlLlTARIOtACIWAEPAGUE
'-30 MACACO ACAtJlMICO IJl LE UAN^ 010? TIMETRAJ- SOMENTE[i;^(l1[igM.ELEVEDEHRINDEO
D'33 PACUAN Ui.lfl fOfiMULA 1 01^ DESOLATOtl MtLHOROUPHCAOORDEFlTASCOMOUSEM
013' BASEBALL OKJ CAT ADVENTUIIE oisa GTRONDlNr HEAOEREGRaVA EM^TfPEOOBPS VAUDO
OMB NirjJAll 0157 THUHDEnBALL oieB CAl DDY SOMENTEPARAAShltAE
OlSa CRAZYIHAIN 01 5S H! MUMMY 0700 THEHE5IT
0163 PUN OH Y Olfi? HOLE IN ONt PHD 0201 TIME BANDIT S0MENTE6STEH6B. PARAToUOhO^PEDJDOS

OlfiftF WOLECULEMAN 207 WOHDPOLV MlOmiDOS DENTRODO Mfs COM VALOR MIniWD(l"5 BEAWRIDER 0166 GPRIH WORLD aiOi EPISODE i DC CZl 000,00, R£[-EHLRADEBniNDED
Q"* SVuEEf ACURP*
urra van htuir
0\75 buka^uKa aarz

ai7i-f aj^AHtA:> [004 IHEHOBBIT DUPLICAOOH QK PROGRAMAS, OU QUALOUER
Dl/3

Dim
MA^ItRUF LAMPS
SAWANIHA fOU |4J|

0205
020fl

PILLBOX
ROCKS BOLl

PPOQfiAHAAPLfCfllTILDARELACAOACIWA A
EScaUHER

^'^ ULTRA CHESS PIMF OHi^HIF OSDS JUMT'INC; JACK
"IB? FOOTBALL
OIBfl MAYEN

niBa BOOGABBO a?i5 IIMECURB ATENCAOl CONSULtE. NOSSOS PRECOG PARA
D1SKE1E rP'I'ASCASSETESVmUENSIATACADOEDIM DEFENDER FOX OEIB SPACE BUSTER

PROFISSAO PERIGQLVUB iJtH MPON a2Ur OlLSWSlL!' 0210 VAHEJOl

COUO ADaUIRIR AJOSSOS PROGRAWAS;

- ENVIE NOE UMA CARTA COM SEU NOME E ENDEHEgO LEGIVEIS. IWDICANDOO GODIGO B - NOCASODEOPTAREMPELAVERSAQDOPROeRAHAEMDISkETE.ACRESCENTAHCZnODOO
Q NOME DOS PROGRAWAS £ SHV INTEHESSE. ANEXANDO CHEQUE NOMINAL E CPUZA- PARA CADA ? PROGRAMAS OS PROGRAMAS QUE ESTIVEREM ASSINALADOS CI "D" flPflE-
DOPARAJCSlNFOHMAliCAECOMfRCIOLTDA - CAIXA POSTAL le/flCEptJlOSl SAG PAU- SENTAM VERSAd EM DISCO
LO - SP OU VALE KJflTAL PAGAVEL NA AG^NCIA CENTRO CODIGO ^ClO.OOS - PEDIDO mInimOC;! 300.00 ATENDEMOSTODOTERRrrORlONACtONALErjAOCOBRAMOS

- PRAZODEATENlJIMENTO- 10 DIAS UTE IS. COMPROVE NENHUMA TAXA DE REME5SA (CEDEX)
— GARANTIMOS A REPOElCAO CASO OCOfIRA ALGUM PROBLEMA COM hJOSSO PRODUTO — TQDOS OS NOSSOS PROGRAMAS ACOMPANHAM MANUAIS EM PORTUGUES,

PARA CONTATOS TELEfONICOS. LIGUEiOll) 82 5240 — CPEDENChAMOS DISTRIBUIDORES £ REPRESENTANTES EM TODO BRASIL
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se noticias de que logo eslara

projita a versao 3,0 que gera

codigos Assembler de Z-80.

Nil vcrdade, cslt progrania

Aiscniblcr deve ser assemblado

corn o Macro Assembler HQ

(MSO) e linkado i;om o Linker

SO (LSO), para obler-se o pro-

grama nhjeto que tera o mes-

mo nome do fonte. mas com a

cxtcnsao ".COM", o que per-

mite a execui^ao a parlir do Sis-

tema Operativo.

ESTA HISTORIIA CONTI-
NUARA

(> c|ue ocorrera com o C?

CertameiUc esta linguagem tem

caracteristicas muilo interes-

santcs que facililam o trabalho

do prngramador acostumado a

utih^ar Imguagens eslmturadas.

litandard porque conlem as

mesmas coisas que qualquer

outro coiiipilador de qualquer

outra maquina, o que toma
possivol a tao mencionada

transporlabilidade.

As bibliolecas a serem in-

cluidas sao detenninadas no

programa mediantc a scntenga

# INCLUDl:., e uma vez que o

Tonte esljver pronto, grava-se

e compiJa-se executando a par-

tir do DOS o comando "C".

que chama o "CCOM". o

compiJador.

Fsie compiJador (a versao

2.0) gera um programa fonte

em Assembler dc 80H0, um mi-

croprocessador anterior ao

Z-80, mas com o mesmo eodi-

go dc maquina exceto por algu-

mas instmi;ocs "extras" do

Z-80. De qualquer fomia tem-

Alem do mais, sua velocidade,

levemente menos que o do As-

sembler, e sua Iransportabilida-

de eslao levando-a a substimit

o Assembler na elabora^ao de

sistemas operativos. compila-

dores e outras aplicafoes. A ra-

7.ao e muito simples: o tempo

de pesquisa necessario para des-

cobrir os segredos dc um mi-

croprocessador nao se justifica

se logo depots se deve eomei;ar

o estiido de um novo. Em vez

disso com o C, os ajusles que

devcm set I'eitos saommimos,
justamente pela mencionada

tansportabilidade.

(juanto ao usuario eomum,
o C nao e dificil de aprenderc

representa uma boa opi;a"o para

aquele que sente que o BASIC
nao Ihe e mais suftcientc e nao

deseja entrar no mundo do

ASSEMBLER,

W Game ofTime MSX
sollware

Jogos a CZS 50.00, mais de GOO tilulos e ainda progra-

mas aplkCatkvo5 e utiliTarpos.Peca calaloga p/lone ou correio.

Pacotao:40 jogos* (Uas+copiador so CZS Z 100.00

C« de Oiskelles a CZS 1 200 00

Novidades Head Ouer Weels. Abu Sirrbel, Army Mou2,Zoot

Zoids. Scopeon.Witei Games 1 e 2 .Choppe r, Hero- X .Moon

Rider, west , 10TH Frame, Police Academy, Volguardian, Una's

Lair, Zanac2,E<oide2,TZB Granpix Rider, Venganza .
The

Last Mission Pyro Man,Terminus, Cosa Nostra, Demonia,

BMX (nspecleur 2,Kine's Ballon, Jackie and Dr.Wider,

Spirits, Fernan, Boom, Soman, Pooyan, Grid trap Scion.

Para fazer seu pedido remeta clieque nominal cruzado

oara FC GIL no valor de sua encomenda,

GT CLUBt MSX
Seja SOCIO do mellior clube do MSX. e tlque sempre

um passo a (rente em materia de sotlware.

Fique 50CIO hoje mesmo- escreva ou lelefone lazendo

sja inscricao, e como deseja receber seu software
atraves de reembolso. enlrega ou retirada

Menaalidade CZS 570.00
Inscricao CZS 10000
No ato de sua inscficio voce la recebe 1 tita gratis

com 10 super jogos e ficara' sabendo de lodas as suas

vaniagens.

CuaDona Leoooldina,532-C'2- Sao Paulo - SP
Cep:04278 Telefone 1011)632818



PROGRAMAS

»
• PR0Gftn«1H UTrL.jTnriiD •

SPOOLER PARA
IMPRESSORA MSX
Muitas vezes voce tera se

perguntado como utilizar

OS 32 kbytes que o BASIC
naoutiliza no MSX ou
outras maquinas com
64 kbytes de memoria

RAM

Se voce possui uma imprcs-

soFQ e deseja utiliza-Ia ja deve

ler notado que a maquina Ilea

"bloqiieada" enqiianto se rcali-

za o processo de imprcssao,

sendo esle um tempo niorto

para o operador.

hto ocorre pcirque os dados

que lem que ser impressor por

este disposilivo sao chamados

lelra por lelra do compu lador e

ate que nao termine de emiar

todas as ictras ou caraclercs

que devem scr mandados, a

maquina nao pode fa?.er outra

coisa. Porem com este progra-

ma vai se amiazenando o que

se deseja imprimir nos 32

kbytes de memoria sem uso pe-

lo MSX-BASiC e depois se

envia seu eonteiido ainipresso-

ra cada 1/50 segyndos, com o

que se conseguiia liberar rapi-

damenie o cnmputador da pe-

nosa tarefa de se comunicar

com a lenta impressora.

Depois de se ter conseguido

imgressar trabalhosamente este

pequeno mas dcnso listado, o

que deve ser feito com priori-

dade e gravar o programa.

Esta precau5ao deve ser to-

mada porque como este e um
programa em codigo de maqui-

na. um erro em apenas uma le-

tra ao ingressai os dados pode

fazer com tjiie o computador

perca tolalmeiile o controle,

Ncsic caso u unico que pode-

mos ia7.er c desligar e lornar a

ligar a maquina, com a conse-

qacnte perda do programa ali

armazenado.

5e o programa estiver hem
digitado, aparecera o seguinte

na Ida:

BUI'FliR 32K BYTliS

PRINTER SPOOLiiR ACTIVE
OK

Assim estara ativado o

spooler de impressora. Para de-

sativa-Io hasta digitar:

DEFUSK- &MD800 ^ A
= USR(0)

e na tela deve aparecer;

PINTER SPOOLER ABORTED

Fstc ultimo comando deve

ser ativado cadavez que se exe-

cute algum programa que des-

Irua a area de memoria

& HD800 ate AIIDBOO (inclu-

sive o MSX-DOS).

Depois de executado voce

podera utdizar o comando
BSAVb para poupar tempo na

hora de carregar da seguinle

maneira:

aSAVE "SPOOLER",
& HD800. & HDBOO, & HD800
Depois, quando quiser executar

o programa, sera suficienle

digitar:

BLOAD -'SPOOLER-, R

» MS: iiir'',i

LI I'

^'^l

w
ZO
10
r-rj

SO
'(I

lOCi R[;';rrni!i:i2'j:kL!R 1 /.=i-Hti8nn rr -ii:?!!"'!: n^oa ft»:i'ane r''.,'Jili

't-H"4-(llil;NEST

klEPUHR-tWlKIOfl'.
I .ll=jk!OI :eND

DfiTfi Fi."!r^,C5,UA.BT,C£,.3C,DB
WiTd "Jl,i:'l-l,En.ll,''F:.Fn.ril,nf'

llf.Td Ki, F=ll, Pit, :;i , CS. Dfi, M^.liy
linrn "'ir':i^'.'V.33, JCi.FC.fll.ll'J

I
'i. wir'i BT| ;ii , D= , rifl, ii ,bb.ff,cm

laci-DiTA i^?r,'io,iD,H;i,2i,9B.nn.[0
t ?i'i tirtiii -M,ni>..|iB,(:'?,sj .s-FpFn, 11
T""":i wiii r-r.,j)fi,i->i ,i-B,o.'i.ED.[io,2i
:!' !>M-t 9t.,FF. U.C.Dil.Ol.,.!^, "1,1

I !ii"ii"n Fr. B'T.::!, Ff ,F''". 1
1 1

ii=|l3fl
- '.f ijmn ai,OH,i:iii,eD.i)a.:SF:,(-!:, V
.10 UniJl W, FE,2V,91,DB,3;S,A0,F0
:",' tjiiTi'i ;«',(;?, J?. EiB,rF,ri .Fn, fill

,-. nUTf, ??, EI7,FFi:iK. Cn,32,BB,FF
.7 "III fifliA n , IP. p'7. :::"', rjr,rF. :'i.w

/,iw )'', L. 2, ri»
I nr,, 21, Cr.j.uA.ae

U"Tfl FF,-_--
, Ite.DA.Cll, "'^,n'', :ii

iviiB HF,0("i,:rD. ifl, on, rs, CD, f;
inrn F^';.t;f,,iir,,ir'fJ,'iR!|[i'-y,f ;j,ct.

'-''1 UHTfi Dfj.E^.DD.E^l.'-D, ES, CD, B.J
-. nirn Ca.lM .BU.DB.FBpEl,, PP.E'
:.H" HnTfi iri.ci,c-.i,Fl,nf ,iM3,!:i,rli
:'- I ubTi- i;i,Fi,r-;!,[7s,j)H,3fl,Da,Bn

turn ,-E, Fi",rja,cn, i.c,07,Mi.iE' iiiitrt Cii,3^,Ti3.3fl,jn,a4,DFi,e3
'11. ftur, 'i;,i:i-','i7,E4,o;s,2i,n;.iifl
'(I, W>TA ^K^, Ifi, i;i(i, I'J.'F |F1 ,e5,CD
ii'ii tiayfl cir.oOrCDi.fi.U'Ji.ei. 2J.M
•Mil nrtiii CEiD/i./iS.fiv.rn.iM.tis.En
i;'ii D«ui ")e,n,i.r.n,fiv,Eii.?::,c(i,3E
i.ii'i iia "^ Fl- ,,;;, WiMiCiFr.FSrC^
i"i;i Drtin na.en.fapCDiOB.do.cOjCs
1"!0 (Ifirfi OTpF I |FT| M, Dii.BSI.Ea.SF< :W|'tfl D?:.E?,. 'L.07. t)"',eir03,31
! I'lnrn rj,Dfl,SF. li.on, 19, 7E,ti

'wirn rii.nf. i,i.i"'p,£:i ,;:;. 50, ce
IV,TH D»i.fi1, ,li7.2-;,Dfi,tlfl,gQ,ae

a.\Ti\ Di , DO, B7, eo,, n-.', 3e, c-i

,

:jj

^,71"! iw. :in, cT.si^.r'j.TE.oo, st
^.,'ii TOTf, (ira.iin, Ei.ni.cii.Fi .a7,:i^
Bi'h mill T:t,FF,i:';.F:,Ff^,iir. -^.i.™
15'lfl ^ftj-n rjn,|-£,iH,.[:n,'.ir.T3'?.^,FF

lie. nnrn (-'.ci.m, n-',nF oi,ci. ;3
^to Dfirf^ j3.Fp,ri'?,nT,?i.F'i=,[':i.pp
"!M MTn Ji).D3,'Ji5.f';,in.."ii.iT.riF

[w n,-,'(i jF,.''F,r-'',:ie,iio.:i;'|i;fi.nn

F'«i nrtTfl rr',ri3,p?, i'J,p:?,D",rE.FF
jtQP niT'fl rft.flji,D9,ri^, ti^,iy,irrt,|irt

5,1(1 l.ftUl Kr).I17,D7.3V,U l.mi,FE,P,F
tro Dl.Tn Prt.iJF.li'),?! ,6F, Efl.r.n.ofl

ft3i:i Df,Trt F\,3F,7F,:i2.r,F,Dfl,[:''.3l

'-ji-i t-nrh CE.jvi.il'^,::?! ,7E, Jfri,[:p,'n

^^ omn Dn,Fi.i:", jE.mi,32.rS',iin
ii-io Dfim !n,c-B.iJ(i.:'i,[:i,F[r.aF, u.
6H'T' l3'»Tn iitr, 19. 'E,P7.D'^.F:^,I3'?,1F
ii?.' DdlH Wlii^iCr.M. !JI,i;C,Dll,rV
vi'il E^Tft Ci-',£fc,'.iC,)7, W.l-B.Dd.m.i
-lO J?r-Tn Ffi.BQ."52,[:D,D(i,i:D,(lD,Dff
;i> Diun FF,iFlt.ti,:E,cc;,iia,-ic,jz
i-i' DnTB tr,rKi,FF,ii,i.c;,i:c-0",i;?

MIS FF.,[n, -11,- iv,tiii,-r.cr.,Dn

nr,T(i rn.n[i.ijii,rE-..Fc,r'j. %a,.'.ii

mrn re, ([,i.',rB.m,5E,iin, -:

iMio ta. D'J.Tre.f F,c5,5(i,[.'fl rjfl

anin f,^. -f, j7.;E,FT,i2,Iii'i,tm
^-"fi pflin rft.ciiJ,]jfl,rr^J,oc,''i>,:?F.3T'

&""i c?F.i^i L>,ii'i,^F ;'ii,nci.ijfl,^F^,c;n

31(1 Df,Tll Qfl.^Cl, 14 ^C.:?A.DI!, m'N.^fl
^.1 nr.tn fn,iw.rE.,ir.rjii,47.'"i.-c
r^T'l EATR Pfi,D0jlir,-1il,Dn,!E,FF,r'fl
f,'i', nriifl Tn,cn,Dn,r'-),7E,Er,Fii,rB
E'T-.i r^/llf, 7F.C'D,ftT',<'ii|,r] ,EI-7T-0r
n^C' DnVfl n^,4*,Dfl.?G,0E,CD,a:?,ri,I

nrvin fl.i, 4^i,i|r,, i?i^,^o^"3ii".t,iD
nnin rri,o-i,riT,ii4,«5.D!,(:'.5Yl
ri'\rn -i^.i/: fli.su, eh. ir-,r^, ih
m,Hn :ih,-i;^,M,?ifl,«5, ni,Mi,'iF

'':?i"i nr^ifi 4F,^:J,io,4D. j-".,flD,,iF.flV
i,;fl|-| Di-hTft 5'',^0.Bfl, ftF,3^,5B,r7.'l'5
-nn ram .iii.w,'-iii,«F.4F, flD.4^.ni!
nr.i^ nnr.i riii,!;>.'i''.iE.S4,aE,5L.3S

^M'^ nnrr, ^^('i-H.flp.ir'-iCiM.ri'.Tii^
&""> u/iiri ^i.flLi.iF.s^.n^.flflp^'rt so
^pii I'^-iia 5:', fl^. fliT.iiq, i?,5:'.:^ii,s:'
"fl'h Efiii^ ?c,4r, 'iF,4r:,i5,s^',:.fl,iH
ini-io n/^IF^ T',r'i,fl'^,^ii,::s,no.ciCi,ci^

ClUI Er.in FF.FF.rF.FFjFF.FT.FFiFr
l"-.'ii ilnl( Fc

U^i^

" [

.!

6'

I

'Ei',1

ERfi

F"
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PROGRAMAS

COMO SE LIDA
COM O SOM

som do M SX e

indiscutivelmente agradavel.

Vamos aprender cum esta

nota como lidar com a op9ao

que nos e oferecida pelo nosso

computador MSX.
O padrao MSX .;specifica

que seus computadores devem

comter o circuito AY-3-J>910

(_ou equivalente) para produzir

sons.

AinstruijaoBASIC que atua

diretamente sobre este chip c

SOUND, atraves de 14 registros

formado desta scntenija e:

SOUND registro, va]or; por

exemploSOUND 8,15; que

signifjca carregar o registro V,

com o valor ] 5.

O PSG tern tres canais de

som diferentes: A, B e C que

podem serutiliz.ados

simultaneamente para obter

interessantes efeitos.

Para cada canal podem ser

enviados quaisquer sons, nao

soniente tons musicals.

Paia variar o som, o PSG
peimitccontrolara"enVDlt6ria"

de saida do som para assim

decidir o alaquc, queda e cicio

de repelii^ao. Continue Icndo.

que voce encontrara as

diferentes fomias de

envolvcntc.

Sabemos que lodos estarao

esperando a explicafao

concrcta de como ter sob nosso

dominio o poderoso PSCi e

para isto vamos detalhar a

funtjao de cada registra

REGISTRO t) : Com este

registro se determina quffo

grave ou agudo deve soar o torn

do canal A. Mas e fundamental

infonnar no registro 7 que uni

som devera ser cmitido pclo

canal Ae especificarseu

volume no registro 8

Os valores aceitaveis neste

registro estao compreendidos

en Ire Oe 255.

REGISTRO liControla o

ajuste do tom do canal A. Ape-

fMums^

FT(;3URA :!

iO REM r^ANAL D£ -l(m A
?G SOUND 8, IS
::-.0 FDR F=^0 TO 23^5

40 SOi-IJ-li) 0,F
50 FOR X=:L TD J0-F/20C
60 NEXT X

:^0 NEXT F
80 SOLtMt) 3,0

FIGIJRA
1

20
SO
q.O

50
60
7 '"'>

!30

REM Ci^lNAF DE SCT-l

EDUND Qr IS
FOR F--=l' TD

n :aftd:-)

301 !NE.) !, ,F
FOR X-l
hJEXT X

IviEXT F
EDlii'iD !:i

TD

yi

<''-.)

I

CURSOS
^ DIVISAO CURSOS

SOFTWARE
BASIC II

TERMINAL MSX SOFTWARE SC LTDA.

Rua das Margarldas, 59 - Brooklin- Fone; 240-8784

CEP.: 04704 - Sao Paulo-SP.

CONSULTORIA

DIVISAO SOFTWARE
( Discos }

BASIC I • BASIC II • (D BASE ll/lll - WORDSTAR - IBM/PC)

Horario: das 8:00 as 23:00 horas Aulas: 2' - 4' - 3' - 5' ou sabados
Hardware: Microcomputador Expert-Microsol Grafix MTA 80

CURSOS FECHADOS PARA EMPRESAS
" Contabilidade -Contas a pagar - Controle de estoque •Foiha de pagamento • Controle

bancario • Faturamento e contas a receber • Livros fiscais - Controle de ativo

Permanente • Mala direta Controle de video locadora* Controle de Hoteis-Mot^is

• Controle Imobiliarlo/Condominio • Controle de Clubes/Turismo'Controle de
Transportadora/Veiculos > Controle de Clinica Medica -Controle de Clinica

- Odontologica Or?amento de Obras Sistema de Advocacia

20



Ui RGM BON Eh P, B E C JUNTOS
20 HDUtID HpigiSQI-IMD 'J. 15: SUUI4[) 10.13
30 FDR (-'! TCI I'l

4Cp SOUW IjF
50 BQllMD 3. ; l-'F

6ti ROIINII S.;»P/3
?0 FOH !1 = 1 la SM
BO i'ie« r S
70 NEST F
KIO BQUNO B,0;BOIJIJP 9,(i:SUl.(ND ItJ.O

FIGIIRA 5
1.1 Ben CRiftC.in pLEUinRi^ !)e: ed^i

io CL.s:f'EY tirr

30 PPTIT: print TOBl'i: 'PBEESinWAF [lUfiLC'LltR' lECLfi Pr-il

F'fiRiiR"

10 sfJUfiD u.isisouwD •j.iaiMiJNu m.i'o

iiO i-IflT(RNCn I'VSSl
7H '- INTIREJI) (1 J

'Sl^a)

90 7=lNT(fitlD(l)-r5Sl
90 LtJCflTE t:,S
lOO PRINT "> = ")['"

iifi ppiijt:FRINT TCB (12): "'/-/""

n^o pr'itiTiF'fiirtT TfiS iir^i! "!=";'"

l3fJ IF PMDdlJ.S THETI SOUND 0,)(

MO IF r-TJD ( 1 1 . S THEM EOUlTO i,V
i?o ir pNi>ti>".5 THEN sour»Q o,y
ISO FCIR F^l TLl RNDILlii-Wi-130
"I WE> r F

IBiJ TF RMCII n .3 THEII 130
I'l" rp tNKE'VS ''" THEM r.'Ii'l

::» nOTU -jii

;'iii stinna B.oianLriiri 7..'i:tinii|in 1,0

I > -OUMU I, I'T

S'l sot INF, f,,]?
7(1 SUIJI'ID !>, 1

.111 EOIJUD ''.JiPJOOlOlOi
InO SGI.Nl) B. l''i

fcO eniJNti 9, 10
^(. sollriD 10. 10

nas OS valores compreendidos

entre e 15 sao aceitos.

Os registros e 1 atuam em
conjunto: o registro I se utiliza

para o ajuste aproximado do

torn que queremos escutar, e o

registro e paia uma
sintoniza^ao fina desse som.

REGISTRO 2 E3:

Correspondem respectlvamente

aos registros a 1 para o canal B.

REGISTROS 4 e 5:

Correspondem respectivamente

aos regislros a 1 para o canal

C.

Os registros 2 e 3, 4 e 5

tambem atuam aos pares como
OS registros e 1 , mas a

diferenfa consiste em que cada

par opera urn cana! diferente.

Masaindanao
conseguiremos experimental

nenhum efeito sonoro com
estes registros porque tcmos

que levar em consideca^ao

OS outros.

REGISTRO 6: O comando
SOUND alem de emitlr tons,

tambem pode produzir

zumbidos. Para tanto primeiro

devemos especificar no reigstro

7 OS canais onde se deve

escutar o torn ou zumbido.

No registro 6, entao, se

declara qua! dos 8 tipos de

zumbidos se quer escutar.

Portanto, osvalores aceitos

sao entre Oe 7.

REGISTRO 7: Para

compreendeimos melhor seu

funcionamento, vejanios

diretarnente urn exemplo:

SOUND 7, ^10010101. Esta

senter^a indica que no registro

7 se carregara o valor binario

&B10010101. Arazaopeia

qua! no regjstro 7 utilizamos

numeragao binaria, e

sjmplesmentc porque nos

pareceu a melhor forma para

se enten der o uso deste

registro.

Vamosver entao que fun9ao

tem cada um dos "zeros" e

"uns' do exemplo. Os tres bits

mais baixos (ou menos
significativos), no nosso

exemplo "1 01
", mdicam que

se liga o canal A, se desliga o B

e se liga tambem oC.

Lembremos que I considera-se

'liga".

Os tres bits seguintes mais

significativos especificam quais

sao OS canais ligados para o

zumbido. No nosso caso,

"01 0" indicam que o canal A
nao emiie zumbido, o B emite

e oC tambem naa
Os outros dois bits mais

altos sempre devcm estarem
'10" para que o comando
SOUND funcione corretamente

Mas se nossa senten9a fosse

SOUND7.&BI00010I],
significa que escutaremos som
peios canais B c C ("01

1

") e ao

mesmo tempo zumbido pelo

canal C ("001").

Na figura 3 veremos a

representa^ao grafica da fun^ao

deste registro.

REGISTRO 8,9 e 10:

Declaram respectivamente o

volume do som ou zumbido a

m



serem emitidos pelos canais A,

B e C. Os valores aceitos estao

entre (desligado) e 1 5

(maxim o).

Se nestes registros pomos o

valor 16, signirica que ativamos

oenvolvente do canal

respectivo comoveremos no

fim destanota.

Devemos ter sempre em
conta que:

- Os canais corresp on denies

devem ser ativados pelo

reigstio 7 para reproduzir

qualquer som oa zumbido.

— deve-se indicar o volume

dos canais A, B e C com os

registros 8, 9 e 10

respectivamente.

Agora sim estamos em
con didoes de criar alguns

exemplos interessantes como
OS das figuras 5 e 6.

REGISTROS lie 12; Estes

dois trabalham juntos de forma

similar aos registro e 1

.

registro 1 1 se encarrega

de realizar o ajuste dc precisao

da cuwa do envolvenle e o

registro 1 2 se encarrega dc seu

ajuste aproximativo, Mas para

que atuem estes dois registros

e necessario definir previamen te

uma forma delerminada de

curva envolvente pelo registro

13, comoveremos daquia

pouco, e ativar ovolume a 16

nos registros 8, 9e 10.

Os valores que admitem

estes registros sao entre Oe 255.

REGISTRO 13: Escoihe a

forma de representar o som a

ser emit'.do pelo canal.

Um som pode ter volume

constante desde seu inicio ate

sua extinfao (como a buzina de

um carro) ou pode tambem
aumentar e abaixar (como uma
sirene); e como estes ha muitos

exemplos mais.

O PSG pode criar 8 curvas

envolventes distantes;

- umsom que come9a

forte e vai se extinguindo

lentamenle.

4 — um que cresce lentamente

e desaparece abmptamente ao

cliegar a amplitude da onda.

8 — um som que come^a forte,

decresce e depois volta a

repetlr ociclo.

10 - som que vai diminuindo

nao muito rapido e volta a

subir com a mesm lentidao,

depois repete o ciclo.

1

1

- o som abaixa seu volume

e apos uma pequena pausa, soa

forte.

1

2

- o som cresce lentamente,

quase se apaga abmptamente

e depois volta a crescer com
lentidaa

13 — osom cresce lentamente

e descresce de novo.

Todasestas formas de

envolventes estao representadas

graficamente na figura 7.

Nafigura 8 temos um
exemplo no qual se utiliza

este registra

fara notar as diferen^as

entre cada onda, devcmos

copiar a listagem da figura 9.

Assim temiinamos de ver

cada caracteristica dos 14

registros que atuam diretamente

sobre oPSG.

F UillRd B
10 Bpunn '.f.fcioii 1 uo
,'1,1 aOUMI) VT. 11
30 PEM F-HTl a FtlPrlA lir. ENWL TTl'^IA

flo sQUPin !i,y5?: Ren A'tvE :t FEHiorn
so S13UMD 12.0: "!En EM"Ql.tnpili

60 EOUND a,:5r5: REM i',rn'(£ TDM
70 SOUND 1,0
ao SOUND B,i6: FEI1 TllOVlf. .1 NlTFO

FlC.UFTi 9

10 PEM eN'.'QLTORIil liLfitiTCIPl*!

'lii C'J-EiKEY [IFF

30 SE»^RItD( ! VME>

50 TD-"I''IT(RNPll •161
60 "':"?:"

70 7 TCiD'5) : 'EMi'CLrOPIfl: "•=

BO 7 TAPl'!* ! "TOM'PiCH; : "TU
1=0 rjosiJP loO
>o;i sailWO It.F.
1 ii;i suuui) 1. fo
12f EiOUND B,T£; Titlll'iiriJ ?. li.

IKi TF INt'.eVii.s"" VHEM
I 3i5

1 1'.i nol'n no
I'W PFN FWWiS Dl.g ErlTll-TCiRIOa

UO IF E- 'D WD E-;-l O'JD £::= ANC E'^ ''? WD £== THEN 19i'i

1 '!' FfilM'l rfl^i?! [ "\ "

!?.' IF !',(! AND [r: l'^ AMD IT' Ji ftMD B-", / rini) ,£ US THEN 2^0
ri>'i PTt.lT im'TiJ'W "

J'lLl RETUPli!
??i- or- E( IB THEN 2Bl1
:;_;; pRiur TiiBi7i["wv"
':?'li"l RETNnM
.?50 IP El .10 THEN 2B0
T1.0 FF-INT T(lEi'7»! "\ , ^

t:"o pEruFirj
^iJi. IF E.;^'lt THEN ~zr,

yj'> F'HIHT TflBf?) 1
'' '

3-'-|ii Pft'NT inbtTli ". "

rill FlETllHM
T-.'ii IF E''.')2 THEN ^10
50 pRVMr TflEil71) "'» '> '*'

-10 REIIJf'N
r5fi IF B'-^'i^i THSN :T''0
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^71-. F'RrMi Tr\fft7i ii
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PROGRAMAS

REFERENCIAS
CRUZADAS

i iE(:r7tini|i Mo.

Ai:<

-!: -RFI-ERFnCl'ffi r.PUZf.DfiS

B11

I'-I'i '

IK) Cl-EflR HOniDfrFiNTn.B

170 [lINri'3, Apll i.Bd.IlM) ,KL(S) ,KW»(4)
140 FDR 15^0 TO *
IKi REiVl. rWI'r' ,1'L : I>

(60 NE<T
I7i;i pflvii Ko-ic, q.noraur'.s.RETiir-'Niu.PFirrnRE","', th'F(>,4,

170 K2i(="D'1Tfl"
Eoti iT3t"- i';a5t»-"i:e:ii"

^10 p] = T iP'^c-} :il(i:i,.T) =ii

220 lI'If'lJT "MrjMS no FROISWlhA: "iFl.t
2SO UFEN FL»Ff)H '[WPLIT I'lS «1
s('0 'Rai tun F'FiMcrpfH
5!0 !F EOFdiB 'HS:t't CI nSC* 1 : BQTIJ lOtI)

520 LINE INPUT HI, r*l

;!io ir.osiip 'O'.'

^so soru 510
1000 'ELirllrinF^ HTRTN9e
lojn i,4^"i'

I'Ko F-tiiBiRrriUjKii)
1050 VF F^a rHsii low
1040 H"iL*H.efFIl(TM,F'-ll : TSI-'Nirt ' T'S. F4 1

'.

lOSO F-"?NSTR 'T<i,l 'llfl

I'jiO ic P '0 THEN T;.»^p|iDt(T>K,F'in!C-,nTD io:(o
10"'0 TW-M II fTXISI. <='"
loBfi -El iMiriw nfiTo
in°r7i F=ri«TR T)I4.K3«>
lion IF T'O ttlEIl 1150
11 ll L*-'\ »*LEFT*!T/!i,F-l):TSi'=ntOt > "lit ,F-i-fll

I IBU f=.:NEITF;(T);», ", "I

IITO IF fro THEN TyifaMIDt <T<«.F+n HWTf) iri'yi" ei.ee

1 140 'FL IPIINflR RFHH E '

1 1^0 XXt'lt'tXtW B=""
I I (.0 F'^rWSTPtTX'l

,
l'3S)

llTi IF F"i-1 THEN F'=IU:3TR(TX]i| |.'4»)

HBO !F FVO THEN T SS-I EFT'MT««, F- 1 )

1 I
in RETURN

2O0O 'SEF-^'.Ril NUMERC.I I.INH.T

aOlO B»^IMSTR(Ti;«, " "1

?02(l TF a-0 THEN RETURN
^O'lo Lti'^wi. o_ErT'B<r'<i.,s-i 1

1

2040 'Bl.lSCflF pnLOVPS CHftOE
;'o:!io FOR ,=0 TO t.;p=B
T'OftO F=fNSTR(P,TX».Kt«»((\) I

'207O IF FXl IHF.N ODBIJEl ^ilOOO: .riOTtl r.'OiO

')>

Quando um prograniador

decide encarar um pcojeto a

prinieira coisa que deve averi-

guar e de que ferramentas dis-

poem para Irabalhar. Para co-

me^ar, devemos penai nos re-

quisites do sistema e no possi-

vei funcionamento do mesmo.

no esliJo da "caixa preta": nao

intercssa o que aconlece dentro

da mesma, mas sim que ingres-

sam delennimados dados e se

ohtem dcterminados resuUa-

dos.

Depois de decidido o fun-

cionamento do sistema, pensa-

se na forma pcla qual se iinple-

menlara o mcsmo, incluindo a

linguagem em que se desenvol-

verao os programas incluidos

no sistema.

Se a escoiha lecai sobre o

BASIC (e como possuidores de

um compulador da linhaMSX,

o mesmo sera o MSX BASIC),

sempre precisaremos de algu-

mas ferramentas para poder ob-

ler a informa^ao sobre o oa os

programas que nvolvem o siste-

ma. Uma dessas ferramentas e

um gerador de Referencias Cm-
zadas, que no caso de consumi-

dores se obtem geralmente de

forma automatica, mas como o

MSX BASIC e uma linguagem

interpretada, esta faciiidade

deve ser programada.

Por esta razao oferecemos

esta interessante ferramenta

para que possam obter a infor-

maijao desejada de seus progra-

mas e com isto sua tarefa se

torne mais faciJ. Mas o princi-

piante ainda estara se pergun-

tando que e uma referencia

cmzada. Consiste em indicar

onde dcterminados numeros

dc linha (por exemplo), saoin-

vocados por oulros. No nosso

programa, gera-se uma lista de

numeros de linhas que sao in-

vocados por senten^as do tipo

GOSUB, GOTO, RESTORE,
etc. Desta forma poderemos

localizar facilmente se existe

algum erro de logica quando se

chama uma rotina, ou se bifur-

ca a outro modulo dc um pro-

grama.

Para ulilizar este programa,

depois de obtido o acesso, se

devera indicar o nome do ar-

quivo onde esta armazenado o

programa BASIC. Este progra-

ma tem que obrigatoriamente

ter sido gravado em formato

ASCII. Ou seja que, se possuir-

mos apenas um gravador deve-

remos digilar o comando
SAVE em vez de CSAVE.

Se possuimos uma unidade

de drive, lembremos de digitar

",A" para armazenar c progra-

ma nesle formalo.

Depois de alguns instanles

se visTializarao as iinhas cbama-

das peias palavras cliaves e fi-

nalmente nos sera pergunlado

se queiemos obter o listado na

tela ou atraves da impressora.

Desta forma obleremos a re-

ferencia cruzada.

NOTA: Lembremos que se usa-

mos um drive e termos o pro-

grama armazenado em cassete,

o nome do programa deve ser

precedido dapalavra "CAS:".

Por exemplo, se o nome do

programa for "MONl", sera

chamado"CAS:MONI".
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3O90
2090
2 1 00

2130
21-10

2 1 50
3D00
3010
3020
3030
3040
30^0
:W60
M70
3080
3090
3100
3U0
3120
3130
3mo
3130

3 160

3180

3200
3210
Z-220
3230
"1000

m'.' 1

1020
1030
4040
1050
Who
<n:i7o

40'i'O

1 1 00
11 IC
1130

1 !, ID
*150
1 1 iiO

1 1 ~'0

1 1 ao
'i 1 9i:i

N=f'^ (0. CP> -I-HS536! FI.'SE'

rJEXT;RE:TUt-;N

pnzP^-1

CiE==MlD«(Ty4,F, 1 )

IF C;*="" DR C$=":" THEN GDSUB 3000: RETURN
IF I^BC(Cii^<>A7 AND A5C (CS) ':.5« THEM HS-My$ i-CS : GOTH ?1 lO
!:f r;*»="," theim gosijb 3ooo:GnTO 2100
TF Ca^i"" THEN 2100 El_'3E RETURN
'Ai5iciar-ifi n LisTfi
IP ris=^:"" the:n peturm
IF Pr.'AM OF? F7.'.eM THEIIH PRIWT "WE mF CHIZI d" ;; POTH ^OOO
JM=i.'AL. I MS) :NS = "":FP=0 ^
PfilMf USING"tt«''+#+l'--— rtfUHtH;.:iri.LN
cp==o
TF fil<:i,CP'. -!.0 THEM
IF fJ=JM THEN 3100
IF N<JW THEM 3130
IF JM';327^a! THEM
ft(i,pn=r. (i,op> -fv

n(i,ap>'---.pi :(:-p=pi ;p
GOTO 31 BO
Dr=CF:cp.=.Wi.(;F-J
IF CP;-0 THEM 30i,0
ACl.QPJ^PU IF 3N<:-2>-^3

(jp=pi :pi vtpi -j
1

GrJTCl 31 BO
TiDICiaili'iR

IF fM2.CP).:^'0 THEM A i ^ , cpi =p:j:: P2

H

MP-A(2,CP) :IF LN':32-'6S! THEN W^^-N
IF B!o,rjp^==0 THEN S (0, NP' =.-N: RE"'-1.JPI>

THEN P<t,NFl-P::?:P7+l
BOTH 3? 10

ri(D,Pl)--TH

l.=P14l

EL SE A ' O, p] J r=Jt-J-aS'53a

THEIl A<0,Fll'^=,!N tT-lvE A(0.P1V =

El.yh: M--=L,M -6l^ri36

MF=fB(I„NP)
IMPPIMIP

ItlPLJT "C':Tei,.'>l: IMPREESDPr," sF

IF NdTfP=0 OR :=i=l) THEM '1010
IF P-0 THEN F*=-"L-RT; '':I,=32:GGT0 1070 ELSE FS.-LPV:
INPUT "COMPRmEMTP L.TMHA ( :' ffi-gOl "

t L
THEN L= ?

?

THEN 1 ^ao
FOn OUTFIT'' r,s

, "NOME: "'FL^t
,

" -- XftEF '

«J

IF I
-. IR

TF L--PO

OPEN F«
PRINT* J

,

PRIHTttl

,

P-fl(1.0>
IF P-o THEM END
N='i: IP n<o.pi":o
PRINT #).U£.INO
I--=rt(2,P)

IP 0*0, 1X0 THEN .l-EitO. I)i65&36' ELSE J^^Bto,
IF Ni!i.t'?':'L THEN N'^lPRINT #1,:PRINT«1" ' ; ->.

PRINT -H , IJSINP":««:ittt#"i J; ;N--=N+1
1=01 1 , n i IF I-O THEN PRINT*! 1 . CHR* f ! 3* : P=fi { I ,F) IGHTD

TI'tErj ,i==fliO.PH-.i5f^3(^j! EL !5E J-^AtO.P)

I)

1?OC. TiPTP IIAO

SALZANI
INFORMATICA

SALZANI INFORIHATICA MSX TK»TK9aX-TK 2DO0

InsFBtB um drive Em 5bu MSX p Irana- —
forme- o em u(n fiilcro proffesJonal da prl-

moira grandeza, usuFrulndo doi n>elhare& a-

plicatlvas enutantcEL Wr^chcii, DbaEC--l1

Plus, Superoilc M. CoboL Turbo Pa&tsl, e

mu[T(fi outroft

Tomoa ca melhores drhres pelo mEnor

pre^o e com ^ranclE loTa).

Sb voce piedi6 de slgiim Firrf^rarrbi pers

$HU lar ou sua Empr«d coFUkjIte-nn. descn-

wolvefnos o soft dp jjcordo com sua necasj-

dddQ-

Tomoa lamb^m compleiii linha de jogot

a |jrev<* ^"' concorrencfa. Recebemo^ locb

semana as ultimas itovidades 4I1 f urofiE e do

JapSo
Fabr-tca^o propria de mats com iu por-

ta pare vIrlDoou T.V.

?ieiiOi Especial^ da N a la I

TrataiiumcE tamlidm com TIC 95 Q

IK 9DX.

EoliclTB caTdtogo Igrdtiair

Promocao espocial {viiitb apanaa nib clia

1Q Jogos Cz$40(],OD 20 Joqos CzS70Q,Da
Nemesis em dilcD de 5 l/'I'ihirB MSX -
Czl^l.DOa.OO Idisco e Sede; Incluscs no
pracu)r

Esres pre^os sSo v^lidos para lodos os com-
putidoros e para todos OS joqos flnclulndo

novidides)- A lila e as dispesas posrais sao

por i^Dssa conta.

SAL2ANI iNFORWATiCA. Pra(a Heitor

l_EV/. 30 - Totuap^ - Sao Pauio - SP CEP:

03316 -TElr (011)296-2015.

" Drive Slin 5.1 /4 com interface dupla

•* Placa de 80 colunas para monjior

*•• Modan para ligafSo enTre iriicros

*•*• Interface dupla para Drive

•*»•* Expansor de slots

• ••••» jQQos diversos a 50,00 aplicativos

dssde 300. 00 (cada 12 jogos

enuiat + 200,00 para o disco ou

fUal

.»... pacotao O 100 jogos + 5

aplicativos a escolher -^ 10

discos por apenas 4,500,00

•****' Pacotao = 100 jog^s -i- 5

aplicativos a escolher -* 7 fitas

por apenas 5,000,00

Para fa2er o seu peiJido envie carta com
cheque ctuzado pata A, NASSER — Rua

Gon^aga Baslos, 441^203 - Vila Isabel -

CEP 20541 - Rio de Janeiro, acrescido de

mais 200,00 para pone do Sedex, Tel.:

(0211 234-0775.

Informs com detaihe seu equipamerito

para um atendimenlo melhor.

Prazo de entrega 4 dias ap6s q recetii-

mento do s/pedido.

MSX - SOFT INFORMATICA ONOE
voce ENCONTRA TUDO PARA MSX
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PROGRAMAS

MICROIMPRESSAO
DESCRIQAO DO PROGRAMA

ME PE TEyT[l"(^l

programa apresentado e

um tradutor dc codigos para

impressSo de tcxtos em macro-

tipos na impressora, ou seja,

gcra textos iinpressos de tama-

nho superior ao normal, podeii-

do-se selecionar a cscala de

ampliai^o.

£ um aplicativo que permits

a cscrita via impressora tanto

no sentido horizontal (modo

normal), que podc ser emprcga-

do para cm:abci;ar programas

ou trabalhos listados por iim-

pressora, como no sentido ver-

tical, que sera empregado para

gerar grandes textos publicita-

rios ou qualquer tipo de sina-

liza^ao.

O aumcnto conseguc-sc Icn-

do na mcinoria os 8 bytes que

compoem cada caicter, fazcn-

do uso para isto da funi;ao

UASE (2), que nos da a dire^ao

do comedo da tabela de carac-

tercs multiplicada por 8 (longi-

tude de cada caracter) e soma-

mos o codigo ASCII do carac-

ter em questao. Assim calcula-

A MSX MANIA DESEJA A SEUS CLIENTES E AMIGOS BOAS FESTAS

I PEN .-•..- .*.,,H..lHH.H-.i 1

-i r-'FM

? REM -

-> PEn PROPRflMfl: MnrPD-IMPRfF'tini" •

15 RErt • "

fc flepi > rtE^ MICRO *
7 PEn '
B REM *
9 REM •*M»*lHH*-«*P«»-«.H. ..K.h HHl.

M Cl.BiCl.fnR "iX'tllEnSirftl

:ti icicnrE B.UMtinr' .-»..-:

TO tOCflTE B,?:pp[MT"-":LnCflTE 2t,?:PRrM"="
aij LacnTE E.s:PRiHT"=M/krR[3- iMpRiiHiinn""
nu I ocnie n,4!PHiNT"=.ii;i.oOTre :^6,o;priht"'"
il) LDCrtlE 0,^:PRLNT '-===' = ='=-nz =

70 LDEflTE 7HB:PnrNT"inPREBEfiO '^ERTlt^nr -.1"

HO LOCftTE ^, l'i:PRrNT" L MPFTE'itii^rl 'kQRMnI - ^^?"
tt^ LOCftTE ?, i:^:F-Wmr"fl.!LIETE IMPHESEDR-l H"
95 LI,1CPtE ?, li:FP]HT"FTrJh"^L HQ PRDHESSa 1"
liXl I=TNhEVtitP T=""D[)TD 100 El BE IK (-"l"mTn H(i El 5E IP

]--:>" ptITn ~J-0

IICI IF I-lWUt.-'-') THEN CLEiEUD
II? TF T""i" THEN GnBLlB ^cn
i;0 I3DT0 IJ
1.^(1 RtM tiiiBiMfirrrt^ f^p.L'EpriCAi
HO Cl-B

]a<.i PPIrgT
lAi:i INPLIT
l?JJ PRLWT
len PFiinri iW'iii "MS" ni- i:nFni:iEt<ENi=E-bii) "; n:pRihji:pnik|t

:IF fB=i"' THEN ?>:"EH";REM rjRflP PL-flOP EM P^RhrC
1^0 JIJPIIT "WE DE EBHrtl fi (I ft ln":M
atm rr N";i then H^y
210 PRTNr:PRrrjT
=10 PRiMT''ciuEn i:piiTPfii iTiiCOD niiTaMnTiriiTia/Ni

"

JJi.i r-lNk"IEV*r TF 1""" THEH ?SJ PI 97 TF T^'E" HR l=-5" T'-IEH

hflR=a3.fl'W ELF^ PRlNf: ir^RIJT"ME [IE TPBUL ADOR' : MF^R

:?flO LPRINrcHR'l^TI "E"
^j:\ Ftip fl--^i TO iEii(nt^
r&O BS-HEM Ld«,f^. t )

Z.7Q FOR E-=[ TO H
rgc POP E''" TO II 6TEP -

1

r»n IF (iiiuifii(iHr«i"oCnii,iiii»ii">iEiirn!vi'Efi. iiin9E(;itra-na"c(i)«i

f;n ,151 ,B,1> -"T'THtN [:*=iC»<STFTHGf<N. Jtl E._I3E n»^'tt'
SPOrE'KNi

Tijii NEr r r.

-,'-• win ll-l TCI NN"!( FPINTrdBIHIlRi i:isUi'tl\-.r.t.

:i'IO LPRINTCHR"<:!?^ "0":GGEH.rE i9Ci:FPIWT: EHTQ 14fi

^'-|0 PEH EIJf,MflCRG-IMP.HaRIZDNTnL
-/,'i J-j 'i! rplhiT! iNPi IT"*'F T^ii TE'Tn":rt»
' r Ti[T

mos a dire^ao inicial do carcter

desejado.

caracter, passa-sc a informa^Sb

a cadeia DI para poder conti-

nuar com a letra seguintc. De-

pois de completada a cadeia de

cntrada imprimc-sc DS.

NOTAS DE INTERESSE
Pode oh'servar-sc que para a

construt^ao da cadeia B$ a par-

tir da leitura de mcmoria, ini-

cializa-se csta cadeia com "ze-

ros". A razSo disto 6 que a fun-

(jao BINS retorna um niimero

binario, mas apenasfornece va-

torcs a partir do primeiro "um"

da csquerda (primeiro bit signi-

ficalivo), assim sc faz necessa-

rio prcencher pela esquerda e

rccuperar dcpois os 8 di'gitos

do hyt pela direita.

COMENTARIOS
programa esta bcm resol-

vido e a documenta^ao inclui-

da c bastante completa. Devc-

nios Icmbrar que se possfvcl se

EXCLUSIVIDADE
CZ$ 250,P0

ElHciric's Back Gammon

X)GOS
CZ$ 130,00

Star Wars
The Meaning of Life

BMX Simulator
liVho Dares Wins tf

Beach Head

Srience Fiction
Robo Frog
Coaster Race
Rallv X
James Bond in "The
Living Daylights"

Jaes Bond in "The
City Hall"

Chopper
Profanation 1

1

European Games
Konami's Qbert

PROMOgAO DE
NATAL
Escnlha uma das fitas:

KnighlmareeT^inbee
Zanac e StarSoldier

Army Moves I e 1

1

Back TO the Future e

Magjcai Tree

Na compra fle 5

Dfoi'amas uoce

recebe. tambem, o

n° lOoMSXMANW
News urn jomai

muiio especial para

DS MSXttianiacoa.

No prei^o esta incluida oma fila cassete Caso o usuano aeseie Vampire e Hercules
receber sua encimeiida em distiueie. deve acresceoiai CzS Jei BEimBer e

150, a cada fi programas. Za^x on I

Peca catalogo atuallzado gratis

Zaxxnn 1 1 e River Raid
The Meaning of Life l'

Ohshit
Star Wars e Lode
Runner II

Oljmpi'adas
I e II

Lunar Patrol e Dog
Frgter

Step Up e Sky Jaguar
Konami's Soccer e

PItlall I

Konami's Baseball e
Pitfall II

Para fazer seu peflido remela cheque nominal cuzado ou idle postal a MSXMANIA. no valor total da eiicomenda

+ Zi% 60, (Correio), acompanhado de uma carta com sen nome. endereijo. marca do micro, versao e gravador,

Rua Pedro Americo, 418/02, Catele - CEP 2221 1 - Rio de Janeiro RJ - Tel. (021) 245-3815

NOVIDADESi
Jd temos

Gauntlet
em disco
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IMPRESSAO VERTICAL

Localizado nas linlias 130 a

350, ptimeiro muda o espacc-

janiento da iniprcssora a 1/8'

(240 LI'RINTCHRI(27)"B")
para unir os caractcrcs graflcos.

loop A flin 250) se move

ao longo do texto a imprimir.

O loop B aponta para o bit a

comprovar, c o loop C (En 280)

se move desde o ultimo ale o

prinieiro byte da letra para

giia-Ja 90 o,

IMPRESSAO
HORIZONTAL

Kinhas 350 a 380. Todos os

bits dos 8 bj^cs do caractcr sSo

lidos scqucncialmentc.c no ca-

se de encontrar algum "um"
armazena-se na cadcia dc traba-

Iho C$- Uma vez terminado o

COMENTARIOS
programa estS bcm resol-

vido e a documcnta^ao inclui-

da e bastantc completa. Dcve-

mos lembrar que se possi'vcl se

deve fugir do emprego de ca-

racteres cspeciais dentro da

listagem do programa, que,

como sabemos, aiam proble-

mas na bora de emitir uma Es-

tagem pela imprcssora. E acon-

sclhavel empregar caracteres

padrao ASCII, ou senao incluir

na propria listagem uma dcfini-

^o clara do caracter especial

cmpregado, Somente dcssa

forma, outros leitores poderao

carregar o programa nos seus

computadores com garantias de

exito no seu funcionamento.

;.S0

390
lot I

4 10

'VJ.0

3 31')

1 no

:1 iivi

il-f-1

!80

SIO
S20

SIO

"3f?0

390

iilO

6?0

700
; 1

??.•''

730
'oo
''50

ftiO

7 '0

7B0
"'PO

B
I 'O

!?J0

020
330
835

e40

BSQ

B60

i370

B3f)

PF^Iirr: II'.IPLIT"M^i DE CARnCTERtENTSR-n BEUl":'?*
PRIIIT;PRINT: .[WFl!T"ME DE ESCAI. 1 ( ENTER'"-':: )

"
: N

PF(Int:pr!Mt
if tho then n=?
'uaciT ouE twiJEsriGr'i Nn'-T a bit!? de cyicri letra
' IF LEW (Ml :>8 BOTO 3(^0

FOR d^-O TO ''

') DOT nitF BE i'in"E i-iO i.riMDn or, cadei/^ "^afi'i iep OB B nns
DF a%Jii> m DOB B BVTE3Dri LETRfl
FPR B^J TO UEN;(V|:>
nit,.-="oooooooo";r«H^iD*(A«. b., n
B*-B*+BTN:tr^PEFKiPflf5E':;;W8itASC(F*Vitl) i

£i»'=RIGHI'4(B*,9!
FDR ^"-.1. TO 7

OF I'liD* {fjit,H. 1 )^"i: [HEN cf-<:'t+i\pf,r^t'.i\-i:riinu s-k
ir X't-^"" TllfrN C1i=C;6''FTRTrlD*;N„E*> El SEf Cii--?it+3T'".'E'jrj

NEXT a

lUi-- DS+c» :c$^"": ' A I riti Tt IPi \i)

Lllirr n CAPEIft DF TR i>F.".I/n

NEXT
Fqp 11=^1 TO mn:'-. I, pr;.LMT n*--""
rnvT A
GOBUB E90:rPINT:
LOCATE 9,20:F'P:(I,

r-TNI-EYil'

IF ^'--^''S" OR I
»'.

IF I---"M" OR l<-''ri

I3DTD 600
PEN JMPRESSOF;^
CI i3llFPIUTTr,B( 10)

PRlMT;pr<lNT

PPINT"LtEl.ETEu , . .

pPiiiiynnHPHiUci .0"
PRj:MT"i:TnL TV.fh . I"
PRJM'I "SMBLrHHflrjn. . ,. , . . . V'

PHIMT"RESETAR P"

'JARftCTEPF') A crirtin rut g

liipptME i=: I H'tv m
TO ^6'-:

DIJTRfl yE/^ilS.-'l

THEM F:ETIIRM

^R i-CHF*':."'?)

riiFhiEs^^nrri

IHFN FM!>J

.E'

ppi:nt;ppi,mt
LDCCiTE J , \h
i=-ini';ey*;i:f

TF I='"A"
IF I--^"E"

IF I»="l"
rrni icft"

rOMPPTMA
IF :[^"<"

SlinLINHAOD"
IF 1-"R" PF' ,1

RESE TmP '

IF t^rH'-i' <?')

KHTO POO

PniNT
,,..... 1i:CLAR ESC"
"EHTRE nPrAO";LOCTTE

DP
OR
OR

OP

riR

GDTn PI'"'

' THEN I. PMN~PHF« '.''A)'

• THF-:!1 I PPTNTCHRi (S"*'
'

' THEM
I pr;'nncMR*(;.r')

;PRINT"E!(PflHDTriA"

I'LH

HEI

I

"'FiH^pi-R* (.?:''i

LPRJNTPHP*: ?2"'>

"r" THEM I.PR1NTCHR*("7''

THFM RElTIRn'

16

. : PIT "FT

, :PRnir'
uEUETF"

U RTUr"

iPFINT"

'i ;PRrHT"
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O JOGO DA CAQA
AOS PATOS

iJi i;Lii;|.;B-v t3Fi^:(TJI. Wi'j. I ,
I'Kr.RirFI't rt.o.O

z'-i ' orrsTE e,ii'

J'li K-IV IIITET "niCPi flClS PfiTtia"

Su F(iiHT:r'ntri'-;PF'-lNl;PRJWl ; IfFilT

B'l niM * (Kii'JCi ,^^<nO(ll

W KDR l,|-»l TO !:•

J(Q ilE>T l!

120 i\'iV'.'':P'^),iK

ISO ^it'r«i;;t'R*(f.K':i)

I6C1 f.7S'=fTHPe<i(tLI(l)

i?fi riSEi-j-HF'm.mii

l*"i f) Til -CM I'd I WW
-iw.i urv^.-.-rriFit i^H74)

,?i-0 BirirB'''--BMi-Wr<-rH:'Jf i-E'4'''-B"'*''Bai

^"f'.l 3Pr. ! rFitfOMi'rttS
vi/' sPFS rfsi 1 f"CJ
Jiv sr><;nr,*(;i)---c*

3K' SFRirESiS'iDII
,'-: l;F"in;;*(in=TS

?.zi'.' SFRl rS«'( 7!='H%
;irv ErRiTEii(ia)'"iT.

3=i:> SJi'Pi (t;«urj)=i':*

II Oi' VU«3ri

Tio fan ii-i TO til

r| 1(1 V U.il -Jl.i i.'ljBVlH'lfl

inij tifrtf II

!».( TLB
•170 1.. iiie'.o,o> -'r-B/-i,»5>.:'.ef-

ISO FTiIrtT Uljti, W, 1

1

s-.ifi I :i.iE ri.isi -(;!3s.i"i>,s,BF

•.Jil [f- 15=7 THtN .VffiMaD'l-B-l J
S^5i') If- S"3 TI'EN Ai-il-iri

S^ii TF S'^1 TtlEM il"Ai l^-B=H+lr;i

3fif- VF B-^ THEN H-.n+lO

7gi:.(:jLKA Mi'JEi. Pf JUPCi

; t -E Jil^'i; 'H3i

Para aquele que nao puder
esperar que comece a

temporada ou nao quiser

tremer de frio no campo,
apresentamos uma rotina

de disparo contra patas

que podera ser utilizada

junto com o programa de

joystick

Se tiver seguido com aten-

t;ao o iLiligo "A ProgramagJo

para Joystick" voce deve ler

guardado numa fita a rotina

para movimentai na tela um
porto du mirii. Mas mcsnio

sendo hom dispor de um pro-

grama desse tipo escrito em
BASIC, do jeito que esla n5o c

de muita serventia.

Por isso o passo segiiinte e

iitilizar a nova rotina dentro de

um programa de jogo.Ao adi-

cionat as segiiinles linhas de

programa especialmenle escri-

tas para o MSX, voce lera um
jogo de ca^a a palos selvagens.

Voce podera naturaJmenle de-

seliar seus proprios alvos e dis-

parar, conla avioes, bulalos,

dirigiveis nu quaJqucr ouira

coisa que puder iinaginar.

olijetivo do jogo e abater

dez patos que aparecem em um
curio cspai^o de tempo em po-

sii;oes aleatorias da tela. O
score e baseado na sua habili-

dade. Voce nblemponios por

cada impaclo; quanto mais ra-

pido for, mais ponlos coiisegiii-

ra.

Alem disso, cada tiro que

nao atingir o alvo implicara na

perda de pontes.

Carregue no seu compum-
dor a rotina de joystick antes

de digitar as novas linhas. A
seguir adicione-as e tera um
programa de ca^a dos patos

com computagao incluida.

Da linha 20 ii 70 cria-se uma
aprescnta^ao na qua! noscper-

guntado o nive] de dificuidade

enire 1 e t< no qua! queremos

jogar. A linha SO dimensiona

duas variaveis que nos serao

uleis mais tarde. Da linha 90 a

1 00 damos cor as aves, enquan-

10 que desdc a linha 1 80 a 240
dcsenha-se um sptrite siniphfi-

cado de um paio. Da finha 300

a 390 numeramos os sprites de

cada um dos animais. Da 400

a 450 designam-se as posi^oes

aleatorias dos patos na tela. As

linhas compreendidas entre

650 e 740 se encarrcgam de re-

presentar os dez patos na tela.

Da linlia 750 a 7W consegue-se

c]ue OS patos avancem a uma
detemiinada velocidade e que

desapare<;ani conlorme clie-

gam ao llnal da tela. As hnhas

800 e 810 sao encarregadas de
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detetar se o sprite do ponto

de mira choca com o de algum

pato; se islo ocorre o controlc

passa para as linhas 850 e 860,

onde se vcrifica se o botan de

disparo csta apeitado ou nao;

scndo que isto 6 feito pcio co-

mando STRIG. O valor cntrc

parentescs seleciona o hotao de

disparo; ele sera a barra espa-

i;adora quando o valor for , o

boiao disparador niimero I do

joystick quando o valor for 1

on 3, e o botSo disparador nii-

mero 2 do joystick quando os

valores forem 2 ou 4. Sc o ho-

tao de disparo nao estiver aper-

tado o conlrole relorna ao pro-

grama; se estiver passa para

as linhas 890 e 900, onde se

ciomprova se o sprite do ponto

de mira ainda csta encima de

algum dos sprites dospalos. Sc

nao for este o caso o controlc

retorna ao program a, caso con-

trario pi5cm-se cm 39ao as

linhas compreendidas entre

920 e 980, onde se produz o

som BHhiP de disparo, se locali-

za o palo atingido c se Ihe atri-

bui a cor Q para que desapare-

9a. Depois o controlc volla ao

programa. fi nesse momento
que comefa uma subrotina de

fini dc programa que se e>:ten-

de da linha 990 ate a Hnha

1070. lista subrotina e chama-

da a partir da linha 790.

O que fazer para mudar o gmji-

co do pato?

Simpksmente devemos alte-

rar os valores das variaveis das

linhas ]H0 a 240 e para variar

a cor hasru alicnir a linlm 100.

I""" IF :,-i niinj n',--^l'^ll-3^lll
-,D£i 1' J« 1 HIBN fl-fl-n
'^fl . 1
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A PROSOFT CHEGOU COM QUE
VOCE ESPERAVA. NOVIDADES DA

MAIOR E MELHOR LISTA DE PROGRAMAS
DE TODO BRASIL CONFIRA ALGUMAS DE

NOSSAS NOVIDADES!!

Q^
P"

PROSOFT INFORMATICA LTDA. JMSX

• KONAMI Q'BERT
• COSA NOSTRA
• GAUTLENT
• ZANAC II

• COLT 36
• VENGANZA

~'3« MEANIG OF LIFE
"" • PANIC JUNCTION

• SURVIVOR
• TEN FRAME (boliche)

Pega nossa lista (gratis) ou mande cheque nominal a PROSOFT INFORMATICA LTDA.

Rua Tutoia, 175 S/L - Paraiso - CEP: 04007 - Sao Paulo - SP. Fone: 884-4208

Relacionando as nomes dos programas e a soma dos mesmos com seu nome e endemgo.

Se voc§ mora em Sao Paulo ligue pdra obter maiores informapoes. nosso ODD
para outrosestadose (011) com Jorge.

Aproveite nossa promo^ao para o natal: jogos a Cz$ 50,00 cada.

Para pedidos em fita acrescente C;$ 100,00 e para disco C7$ 120,00, o pedido minimo e de

6 jogos. prazo 10 a 15 dias -"HGUARDAMOS VOC^. -
"
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SOFTWARE

A CONDOR SOFTWARE abre a mais completa loja de software

para MSX. Venha conferir g escolher o programa que voce quizer para

este NATAL (SUPER PROMOCAO DE INAUGURAQAO).

Em Belo Horizonte na RUA FERNANDES TOURINHO 235

LOJA 9 - CENTRO COMERCIAL FERNANDES TOURINHO,
SAVASSL BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - CEP 35.135

ATENDEMOS PARA TODO BRASIL PELO REEMBOLSO
POSTAL, PEQA SEU PROGRAMA E RECEBA NA MESMA SEMANA
COM GARANTIA TOTAL

Sleiman Programas e Sistemas Ltda.

SLEIMAN PROGRAMAS E SISTEMAS
Rua Matias Cardoso 1 1/502 Belo Horizonte MG CEP 30170


